Obchodný vestník 82/2016

Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov

Deň vydania: 29.04.2016

Š000729
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:
2013
prijaté v roku:
2014

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel (EUR)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1

Darina Vanková

300

úhrada nákladov súvisiacich s účasťou a
vystavením svojich obrazov

2

Karol Markovič

1000

úhrada nákladov súvisiacich s bezabriérovou
úpravou rodinného domu

3

Púchovský futbalový klub MŠK

200

náklady súvisiace so športovou činnosťou
futbalového klubu

4

Škôlka pri Lese, o.z.

300

úhrada nákladov vynaložených na zriadenie
záhrady s hernými zostavami

1500

náklady spojené s účaťou detí, mládeže a
reprezentantov SR na sústredeniach a
pretekoch, na nákup materiálno-technického
vybavenia

5

Cyklotriálový klub Záriečie

6

SRRZ-Rodičovské združenie pri
350
špeciálnej základnej škole

úhrada nákladov súvisiacich s návštevou farmy
neďaleko Trenčína so školeným
hypoterapeutom a na dovybavenie relaxačnej
miestnosti pre deti ŠZŠ

7

Obec Záriečie

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

8

Jednota dôchodcov na
Slovensku, Okresná organizácia 300
Púchov

úhrada nákladov vynaložených na
organizovanie spoločenského večera pri
príležitosti mesiaca úcty k starším

9

Stredná odborná škola Vráble

7500

nákup strojných zariadení pre praktické
vyučovanie študentov duálneho vzdelávania a
na nákup učebných pomôcok

10

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ZO Púchov

300

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

11

PEGAS TRIATLON
PARTIZÁNSKE

1000

náklady súvisiace so športovou činnosťou
združenia - na nákup nevyhnutného
športového vybavenia a na úhradu štartovného
na preteky

12

Robert Ondrička

300

pokrytie nákladov súvisiacich s liečbou syna
Roberta (DMO)

300
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13

Miroslav Freis

1000

úhrada nákladov na domácu zdravotnú
starostlivosť, na úhradu nákladov na lieky,
zdravotné pomôcky, ústavné liečenie a iné
náklady súvisiace so závažným ochorením s
hospitalizáciou

14

Občianske združenie Folklórne
srdce Púchov

500

kúpa krojových doplnkov

15

Renáta Mikulová

300

pokrytie nákladov súvisiacich s liečbou vnučky
Emy Eleny (DMO)

16

Monika Uhliariková

300

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

17

PhDr. Leopold Moravčík

1000

úhrada nákladov súvisiacich s vydaním knihy
"Sprisahanie proti konšpiráciám"-publikácie z
oblasti dejín a medzinárodných vzťahov

18

Fan klub KLIK - KLAK

500

náklady súvisiace so športovou činnosťou
majstra Slovenksa v tanci Adama Ďuriša

19

Michal Čelko

1000

kúpa ľahkého mechanického invalidného
vozíka

20

Hokejový klub Púchov o.z.

800

náklady súvisiace so športovou činnosťou
hokejového klubu

21

Únia nevidiacich a slabozrakých
300
Slovenska, ZO č. 68

úhrada nákladov vynaložených na sociálnorehabilitačný pobyt v kúpeľoch Nimnica pre
členov

22

Stredná odborná škola Dubnica
7500
nad Váhom

technické a sociálne vybavenie učební, dielní a
ostatných priestorov školy a na nákup
učebných pomôcok

23

Stredisko evanjelickej diakonie Detské opatrovateľské centrum 500
Vladimíra Roya

nákup vybavenia a hračiek pre deti
opatrovateľského centrs

24

Erika Biernatová

500

úhrada nákladov súvisiacich so zdravotným
postihnutím syna Andreja (DMO a epilepsia)

25

Miroslav Galko

300

úhrada nákladov vynaložených na
rehabilitačné a liečebné pobyty súvisiace s
liečbou ochorenia dcéry Dominiky (DMO,
neurogénna skolióza, epilepsia)

26

Jednota dôchodcov na
Slovensku, Základná
organizácia Dólné Kočkovce

300

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním kultúrnych a spoločenských
podujatí a návštev termálnych kúpalísk

27

Mgr. Mária Makovcová

300

pokrytie nákladov súvisiacich s liečbou syna
Matysa (onkologické ochorenie)

28

Miloš Musil

300

pokrytie nákladov súvisiacich s liečbou syna
Mateja (svalová distrofia)

29

Anežka Magulová

2000

úhrada nákladov súvisiacich s rekonštrukciou
kúpeľne

30

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ZO Lúky a okolité
obce

300

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním zdravotných programov a
návštevou termálnych kúpalísk pre členov

300

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

31

Monika Uhliariková
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32

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ZO Beluša

300

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním zdravotných programov a
návštevou termálnych kúpalísk pre členov

33

Výučbové stredisko STU MTF
Dubnica nad Váhom

1000

nákup počítačových zostáv a tlačiarne do
počítačového laboratória výučbového strediska

34

Centrum voľného času VČIELKA 400

úhrada nákladov spojených s organizáciou
podujatí a aktivít Centra voľného času

35

Obec Lúky

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

Spolu:

130,77
33180,77
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