Obchodný vestník 59/2015

Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov

Deň vydania: 26.03.2015

Š000322
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Nadácia
Názov:
Nadácia Matador
Sídlo:
Streženická cesta 1697/45, 020 01 Púchov
IČO:
36 127 817
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok:
2012
prijaté v roku:
2013

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel (EUR)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1

Emília Šipulová

800

úhrada nákladov súvisiacich s vydaním knihy
"Pochmúrne ráno"

2

Združenie rodičov pri ZUŠ
Hálkova 56, Bratislava

300

úhrada cestovných nákladov spojených so
zahraničným vystúpením detského komorného
orchestra Strieborné struny

3

Cyklotriálový klub Záriečie

1000

náklady spojené s účasťou detí, mládeže a
reprezentatnov SR na sústredeniacg a
pretekoch, na nákup materiálno-technického
vybavenia

4

Občianske združenie Folklórne
srdce Púchov

300

kúpa krojových doplnkov

5

SRRZ-Rodičovské združenie pri
Špeciálnej základnej škole,
300
Dubnica nad Váhom

úhrada nákladov súvisiacich s vybavením
relaxačnej miestnosti a na úhradu nákladov na
divadelné predstavenie mentálne postihnutých
"Rozprávkovo"

6

Rodičovská rada pri Gymnáziu
Púchov

300

úhrada nákladov na školský projekt "Watchdog
Office", cieľom ktorého je zriadenie fotoateliéru
a pracoviska pre študentov, kde budú môcť
spracovávať svoje novinárske články a
fotografie

7

Magda Rosinová

200

úhrada nákladov súvisiacich so zdravotným
stavom na liečbu onkologického ochorenia

200

úhrada nákladov vynaložených na prípravu
podujatia "Deň obce", zameraného na
udržiavanie kultúrnych tradícií Púchovskej
doliny

8

Obec Záriečie

9

Jednota dôchodcov na
Slovensku, Okresná organizácia 200
Púchov

úhrada vstupného poplatku pre členov na
termálne kúpalisko

10

LETECKO-MODELÁRSKY
KLUB - 122 gen. Dr. M.R.
Štefánika

500

úhrada nákladov spojených s účasťou členov
klubu na majstrovstvách sveta (Rumunsko
8/2014)

11

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ZO Púchov

200

úhrada nákladov vynaložených na zaplatenie
dopravy a vstupného pre členov na termálne
kúpalisko

200

preklenutie nepriaznivej životnej situácie,
konkrétne na úhradu nákladov vynaložených
na kúpu oblečenia, školských a hygienických
potrieb pre svoje tri maloleté deti

12

Monika Uhliariková
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13

PEGAS TRIATLON
PARTIZÁNSKE

1000

náklady súvisiace s činnosťou združenianákup nevyhnutného športového vybavenia,
na úhradu štartovného na preteky

14

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ZO Lúky

200

úhrada nákladov spojených so zabezpečovaní
zdravotných programov a návštevou termálnyh
kúpalísk

15

Plavecký klub Matador Púchov

300

preplatenie nákladov vynaložených v súvislosti
s organizovaním plaveckých pretekov Veľká
cena Púchova 2014

16

Martina Dorušincová

400

úhrada nákladov súvisiacich so zdravotným
postihnutím svojej päťročnej dcéry Nelky

17

Hokejový klub HK 95 Považská
Bystrica

400

náklady súvisiace so športovou činnosťou

18

Hokejový klub Púchov o.z.

1600

náklady súvisiace so športovou činnosťou

19

Jednota dôchodcov na
Slovensku, Základná
organizácia Dolné Kočkovce

200

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním kultúrnych a spoločenských
podujatí, návštev termálnych kúpalísk,
spojených s masážami a rehabilitáciami

20

Únia nevidiacich a slabozrakých
400
Slovenska, ZO č. 68

úhrada nákladov na sociálno-rehabilitačný
pobyt v kúpeľoch Nimnica

21

Minika Uhliariková

300

preklenutie nepriaznivej životnej situácie,
konkrétne na úhradu nákladov vynaložených
na kúpu oblečenia, školských, hygienických
potrieb a hračiek pre svoje tri maloleté deti

22

Dom kultúry Púchov

200

potreby Detského divadelného štúdia
Ochotníček-kúpa materiálu pre zabezpečenie
kostýmov a kulís

23

Výučbové stredisko STU MTF
Dubnica nad Váhom

2000

nákup počítačových zostáv

24

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ZO Beluša

200

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním zdravotných programov a
návštevou termálnych kúpalísk

25

Obec Mestečko

500

úhrada nákladov vynaložených na úpravu
kultúrneho domu - zastrešenie terasy

26

Centrum Voľného času
VČIELKA, Púchov

200

úhrada nákladov spojených s organizáciou
podujatí a aktivít

27

OZ Priemyslovák pri SPŠ
Dubnica nad Váhom

300

kúpa učebných pomôcok

28

Ing. Roman Vrba

300

náklady spojené s neurologickým ochorením,
náklady na ličbu

29

Folklórna skupina Javorník

300

úhrada nákladov spojených s činnosťou
súboru a na nákup nových ľudových nástrojov

30

Ladislav Václavek

300

úhrada nákladov súvisiacich s onkologickým
ochorením syna Marcela

31

Obec Nimnica

300

nákup detskej posteľnej bielizne, uterákov,
jedálenského riadu do materskej školy

32

Volejbalový klub Vráble o.z.

500

náklady súvisiace so športovou činnosťounákup dresov, volejbalových lôpt, prenájom
haly a cestovné

33

Jednota dôchodcov na
Slovensku, MsO JDS vo
Vrábľoch

400

úhrada nákladov s činnosťou, na úhradu
nákladov na akcie a na rehabilitačné pobyty

34

Klub absolventov Baťovej školy
práce - časť

4,10

úhrada nákladov súvisiacich s činnosťou na
vydanie ročenky
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35

Klub absolventov Baťovej školy
práce

300

úhrada nákladov súvisiacich s činnosťou na
vydanie ročenky

36

Miroslav Galko

300

úhrada nákladov vynaložených s liečbou
ochorenia dcéry Dominiky (DMO)

37

Stredná odborná škola Dubnica
400
nad Váhom

úhrada nákladov na výrobu banera, kúpa
vŕtačky a učebných pomôcok

38

Obec Lúky

300

úhrada nákladov spojených s usporiadaním
"Stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny a
okolia"

39

Materská škola, Púchov Požiarna

300

nákup hračiek, pružinových hojdačiek na
školský dvor a telovýchovného zariadenia,
nákup učebných pomôcok

40

Ing. Pavol Kuliar

300

úhrada nákladov súvisiacich so zdravotným
postihnutím syna Michala (DMO)

41

Jozef Janiga

500

úhrada nákladov spojených so stomickým
ochorením

42

Ladislav Bašo

300

úhrada ročnej odmeny trénera za rok 2014

43

Magda Rosinová

237,49

úhrada nákladov súvisiacich so zdravotným
stavom na liečbu onkologického ochorenia

Spolu:

17741,59
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