
Zverejnenie 
 

špecifikácie   použitia   prijatého    podielu   zaplatenej   dane   z príjmov   fyzických   osôb   a právnických 

osôb podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

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

 

Občianske združenie „Priatelia sluchovo postihnutých detí  

so sídlom: Mirka Nešpora 29, Prešov, 080 01                                            IČO: 37941925  

 

zverejňuje  tieto údaje o špecifikácii   použitia    podielu   zaplatenej    dane   z príjmov fyzických   osôb  a 

právnických osôb v sume 3862,90 Eur 

za rok 2015 ním prijatého v roku 2016 s povinnosťou čerpať do konca roka 2017: 

                                                                                                                              

                                                                                                                            Mgr. Andrea Muličáková 

                                                                                                                                       predseda OZ 

Za správnosť: Mgr. Sedláková Lucia, hospodárka OZ 

  

   

Účel použitia podielu 

zaplatenej dane 

Výška použitého podielu 

zaplatenej dane  

na tento účel 

  (v euro) 

    

Spôsob  použitia 

podielu 

zaplatenej dane 

 

 

1.  

  

 b) podpora a rozvoj športu  665,57 

Návšteva Safari – zábav. parku; Lyžiarsky  výcvik  

pre žiakov ZŠ a SOU so SP; Výlet – kúpalisko Delňa; 

 

Spojená škola PSI, Prešov 

 

 

2.  

  

 c) poskytovanie sociálnej 

     pomoci 
39,00 

Poplatok za cestovné pasy na súťaž v ČR; 

 

Spojená škola PSI, Prešov 

  

 

3.  

  

 d) zachovanie kultúrnych  

     hodnôt 
887,67 

 

Účastnícky poplatok ZUČ – SOŠ a ZŠ SP;  

Bábkové divadlo- SP, Výlety do štátneho archívu,  

archeoparku, Bratislavy, ZOO v KE a SNV; Rozlúčka  

so žiakmi IX. ročníka; MDD; 

  

Spojená škola PSI, Prešov 

 

 

 

4.  

  

 e) podpora vzdelávania 938,92 

  

Pomôcka CD na AJ; nákup didaktických pomôcok pre  

žiakov SP a NKS; Hračky;  Pomôcky; Literatúra;  

Stavebnice pre ŠZŠ; Dopravná výchova pre žiakov SP  

a NKS; Súťaž v SJ a MAT- žiaci SP; Pamäťové moduly  

pre žiakov SOŠ; potraviny na praktické maturitné skúšky - 

SOŠ; 

 

Spojená škola PSI, Prešov 

 

 

 

5.  

  

 Dokumentácie a poplatky 1331,74 

Poplatky spojené s pohybom 2% a s chodom OZ,  

nákup notebooku a príslušenstva, multifunkčné  

zariadenie, antivírový program, reklamné predmety; 

 
  

SPOLU: 
3862,90 

Z podielu zaplatenej dane použitých na podporu, 

vzdelávanie, rehabilitáciu detí a žiakov so sluchovým 

postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou 

v celkovej sume 3862,90 €. 

       

  


