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Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Streženická cesta 1697/45, 020 01 Púchov

36 127 817

Nadácia

Spôsob použitia podielu zaplatenej
dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

2011

2010

prijaté v roku:

za rok:

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

úhrada nákladov súvisiacich s účasťou
na medzinárodnej súťaži pre mladých
vedcov

300Michal Fabian1

úhrada nákladov súvisiacich s účasťou
na medzinárodnej súťaži pre mladých
vedcov

300Michal Habera2

úhrada nákladov spojených s
usporiadaním rybárskych pretekov

200Urbárska obec Dulov3

nákup športových potrieb pre hráčov
mládežníckeho oddielu futbalistov a
úhrada nákladov spojených s účasťou na
futbalových turnajoch

800FK Púchov, a.s.4

úhrada nákladov súvisiacich s pobytom
členov na sociálnej rehabilitácii

200
Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska,
základná organizácia č. 68

5

úhrada nákladov vynaložených na
zaplatenie vstupného pre členov zväzu
na termálne kúpalisko

200
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, základná
organizácia Púchov

6

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

1000Cyklotriálový klub Záriečie7

úhrada nákladov spojených so
slávnostným aktívom pri príležitosti 15-
teho výročia založenia Okresnej
organozácie JDS v Púchove

300
Jednota dôchodcov na
Slovensku, Okresná
organizácia Púchov

8

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním kultúrnych a
spoločenských podujatí a návštev
termálnych kúpalísk, spojených s
masážami a rehabilitáciou pre členov ZO

200
Jednota dôchodcov na
Slovensku, Základná
organizácia Dolné Kočkovce

9

1
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úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním zdravotných
pprogramov a návštevou termálnych
kúpalísk pre členov ZO SZZP

200

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, základná
organizácia Lúky a okolité
obce

10

výchovno-vzdelávacia činnosť, výskumná
činnosť a prevádzková činnosť Katedry
konštruovania, dopravy a logistiky

1000
Technická univerzita v
Košiciach, Strojnícka fakulta

11

nákup hračiek, pružinových hojdačiek na
školský dvor a telovýchovného zariadenia
na výchovno-vzdelávací a relaxačný
proces detí materskej školy

500
Materská škola Púchov-
Požiarna

12

úhrada nákladov spojených s
usporiadaním 13. ročníka "Stretnutia
heligonkárov Púchovskej doliny a okolia"

200Obec Lúky13

preklenutie nepriaznivej životnej situácie,
najmä nákup oblečenia, hygienických
potrieb, školských pomôcok a potravín
pre seba a pre svoje tri maloleté deti

300Monika Uhliariková14

úhrada nákladov súvisiacich s
prenájmom priestorov za účelom
zabezpečovania vzdelávania, kurzov a
poradenských dní pre členov ZO

200
Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska,
základná organizácia č. 68

15

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním zdravotných programov
pre členov Ligy proti reumatizmu na
Slovensku

200
Liga proti reumatizmu na
Slovensku - miestna
pobočka Púchov

16

pokrytie nákladov súvisiacich s liečbou
svojho syna Viktora Zika (detská
mozgová obrna)

300Ing. Božena Ziková17

náklady súvisiace s liečbou svojho syna
Roberta Ondričku (detská mozgová
obrna - spastická triparéza a
hydrocefalus)

500Slavomíra Ondričková18

úhrada nákladov spojených s činnosťou
folklórnej skupiny Záriečanka a nákup
krojov pre nových členov

300Obec Záriečie19

úhrada nákladov súvisiacich so
zdravotným postihnutím syna Michala
Kuliara (detská mozgová obrna -
kvadruspastický syndróm)

300Marcela Kuliarová20

úhrada nákladov vynaložených na
rehabilitačné a liečebné pobyty súvisiace
s liečbou dcéry Dominiky (diagnóza:
DMO - kvadruspastická forma)

800Miroslav Galko21

zabezpečenie výcviku a tréningov
hasičského športu

500
Dobrovoľný hasičský zbor
Púchov (občianske
združenie)

22

nákup vybavenia interiéru triedy
materskej školy a nákup hračiek

200Materská škola Nimnica23

nákup materiálu na opravu hradu Lednica
za účelom záchrany hradu, jeho
propagácia a sprístupnenie verejnosti

300
Historicko - Astronomická
spoločnosť

24

2
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kúpa zdravotných pomôcok800
Združenie pre deti s
mentálnym a telesným
postihnutím v Nosiciach

25

úhrada nákladov súvisiacich s letnou
rekreáciou pre deti detského domova

600Detský domov Žitavce26

preklenutie nepriaznivej životnej situácie,
najmä nákup resp. opravu vykurovacieho
telesa - gamatky

174,70Monika Uhliaroková - časť27

10874,70Spolu:
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