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Žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu
ŽSK - Výzva č. 2/2021

PRIJÍMATEĽ

V y ú č t o v a n i e   d o t á c i e    poskytnutej Žilinským samosprávnym krajom

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK v znení
neskorších dodatkov a Výzvy na predkladanie

žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov ŽSK na rok 2021 č.
2/2021

a
vyúčtovanie povinného spolufinancovania

A.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

CHARAKTERISTIKA PODPORENEJ ČINNOSTI

Názov dotačného programu: Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov ZŠK na rok 2021

na základe výzvy ŽSK číslo 2/2021

podľa Zmluvy o poskytnutí
dotácie č.

12/2021/OE/DP/2.76

zo dňa 10.09.2021

Názov prijímateľa Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región

Adresa a číslo Do Stošky 231/8

IČO 37800833

Obec Žilina

PSČ 01004

Telefonický kontakt                   
                              

0948104464

E-mail sposazr@gmail.com

IČ DPH 37800833

Oblasť podpory Aktivity regionálneho a nadregionálneho charakteru

Názov podporenej činnosti
(projekt, úloha, aktivita)

Exteriér. a interiér. nábytok pre voľnočasové aktivity detí s autizmom
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V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity

Aktivity

Záhradný nábytok využívajú deti v rámci relaxácie a kreatívne pomôcky - tvorivé dielne.

Výstupy projektu. Uveďte výstupy projektu, ktoré preukazujú jeho prínos.

Hlavne v letnom období deti trávili viac času vonku kde sa mohli socializovať v spoločných aktivitách . Vybavenie
spoločenskej miestnosti, slúži deťom sa zdokonaliť v tvorivých prácach, kde si cvičia hlavne jemnú motoriku.

Autor správy

VÝDAVKY

Dotáciu nie je možné poskytnúť na:

Prehľad výdavkov

POUŽITIE DOTÁCIE

Por.
č. Názov položky Opis

výdavku Suma v € Druh dokladu Číslo dokladu Dátum
úhrady

   1 239,98 €    

Plánovaný termín realizácie
podporovanej činnosti/projektu

1.1.2021 - 30.11.2021

Skutočný termín realizácie
podporovanej činnosti/projektu

7.7.2021 - 30.11.2021

Miesto realizácie podporovanej
činnosti/projektu

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región Do Stošky 8, Žilina

Vyhodnotenie podporenej
činnosti 

Projektom sme zabezpečili pre deti s autizmom kreatívne pomôcky (lepidlá,
lamin.fólie, laminatovačku, plastelíny, omaľovanky, farebný papier, kancelársky
papier, obálky) stoly a stoličky, chladničku do spoločenskej miestnosti. Záhradnú
hojdačku a set stola s lavičkami - exteriér budovy.

Výška grantu 1000

Meno Priezvisko
Katarína Štrbáková

Funkcia v organizácii
podpredseda OZ Sposa-ŽR

E-mail
sposazr@gmail.com

Telefón
0948104464
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1 Záhradná hojdačka +
záhradný stôl s lavicami 314,98 € Výdavkový pokladničný

doklad VPD č.27 7.7.2021

2 Kreatívne pomôcky 26,70 € Výdavkový pokladničný
doklad VPD č.35 19.11.2021

3 Kreatívne pomôcky 15,60 € Výdavkový pokladničný
doklad VPD č.34 19.11.2021

4 Kreatívne pomôcky 67,20 € Výpis z účtu Výpis z účtu
č.1 22.11.2021

5 Pohovka - kreslá 142,00 € Výdavkový pokladničný
doklad VPD č. 41 21.11.2021

6 Chladnička 230,10 € Výpis z účtu Výpis z účtu
č.1 22.11.2021

7 Sety jedálenské stoly +
stoličky 443,40 € Výpis z účtu Výpis z účtu

č.1 29.11.2021

   1 239,98 €    

POUŽITIE SPOLUFINANCOVANIA

Por.
č. Názov položky Opis

výdavku
Suma v
€ Druh dokladu Číslo dokladu Dátum

úhrady

1 Záhradná hojdačka +
záhradný stôl s lavicami 63,00 € Výdavkový pokladničný

doklad VPD č.27 7.7.2021

2 Kreatívne pomôcky 5,34 € Výdavkový pokladničný
doklad VPD č.35 19.11.2021

3 Kreatívne pomôcky 3,12 € Výdavkový pokladničný
doklad VPD č.34 19.11.2021

4 Kreatívne pomôcky 13,44 € Výpis z účtu Výpis z účtu
č.1 22.11.2021

5 Pohovka - kreslá 28,40 € Výdavkový pokladničný
doklad VPD č. 41 21.11.2021

6 Chladnička 38,00 € Výpis z účtu Výpis z účtu
č.1 22.11.2021

7 Sety jedálenské stoly +
stoličky 88,68 € Výpis z účtu Výpis z účtu

č.1 29.11.2021

   239,98 €    

PUBLICITA

FORMA PUBLICITY

Výška poskytnutej dotácie 1 000,00 €

Dátum pripísania dotácie ŽSK
na bankový účet prijímateľa

28.9.2021

Výška použitej dotácie 1 000,00 €

Výška spolufinancovania 239,98 €

Výška nepoužitej dotácie 0,00 €

Dátum vrátenia nepoužitej
dotácie



30. 11. 2021 11:08 Žilinský samosprávny kraj

https://dotaciezsk.egrant.sk/application-print/final 4/7

Názov média Dátum/ obdobie Charakter výstupu (interview, článok, oznam v miestnom rozhlase, atď.) Forma publicity

PRÍLOHY

Priložte kópiu výpisu z bankového účtu prijímateľa, preukazujúcu deň pripísania dotácie ŽSK.

názov export_SK3302000000001433112758_01-09-2021-30-09-2021.HTML

popis výpis z účtu - pripísanie dotácie na účet

Priložte kópie dokladov preukazujúce použitie dotácie a povinného spolufinancovania

názov Obrázok (107).jpg

popis Kreatívne pomôcky

názov Obrázok (106).jpg

popis Kreatívne pomôcky

názov Obrázok (105).jpg

popis Kreatívne pomôcky

názov Obrázok (104).jpg

popis Záhradný nábytok

https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787100.HTML
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787100.HTML
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787106.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787106.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787123.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787123.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787125.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787125.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787127.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787127.jpg
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názov Obrázok (103).jpg

popis Záhradný nábytok

názov Obrázok (102).jpg

popis Záhradný nábytok

názov Obrázok (101).jpg

popis Chladnička

názov Obrázok (99).jpg

popis Stoly + stoličky

názov fa_Muslasro_20210341-2.pdf

popis Kreslá

názov 261817370_1543741759314317_2014114541701319347_n.jpg

popis

názov Pohyby na účte - VÚB Banka - Internet banking (1).pdf

popis Pohyby na účte

https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787131.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787131.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787135.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787135.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787138.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787138.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787139.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787139.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787142.pdf
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787142.pdf
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787147.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787147.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787262.pdf
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787262.pdf
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Priložte dokumentáciu preukazujúcu realizáciu podporenej činnosti vrátane preukázania propagácie ŽSK.

názov 262202023_270177868475703_4970620070876850889_n.jpg

popis kreatívne pomôcky

názov 262671949_602059337783741_4151192234013836946_n.jpg

popis Chladnička spoločenská miestnosť

názov 209897322_880896802522435_8784056112202610257_n.jpg

popis záhradná hojdačka

názov 206085387_975895973167340_5463772694975956472_n.jpg

popis Záhradný stôl s lavicami

názov 211183193_2908568139407776_930033584927158662_n.jpg

popis Záhradný stôl s lavicami

názov 262149604_445895853579919_8466273618289936846_n.jpg

popis

POVINNÉ PRÍLOHY K VYÚČTOVANIU

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Štrbáková Katarína

 

https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787163.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787163.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787168.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787168.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787170.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787170.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787173.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787173.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787176.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787176.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/787231.jpg
https://dotaciezsk.egrant.sk/file/download/787231.jpg
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✓ Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.


