z Vašich daní pomôžu skvalitniť činnosť
KLUBU PLAVECKÝCH ŠPORTOV NEREUS
aj v roku 2020
Snahou Klubu plaveckých športov Nereus Žilina je neustále zlepšovanie výsledkov a vytváranie
vhodných tréningových podmienok pre plavcov, vodnopólistov a triatlonistov. Našou snahou je
podporiť a rozvíjať športové a pohybové aktivity najmä pretekárskeho charakteru a vykonostného
vrcholového športu, ale aj amatérskeho športu a športu rekreačného charakteru s osobitným
charakterom na organizovanie a vykonávanie základných plaveckých výcvikov pre všetky vekové
kategórie. Finančné prostriedky z 2% vašich daní využívame na činnosť Klubu plaveckých športov
Nereus, a to na čiastočné pokrytie nákladov na plavecké dráhy, na nákup plaveckých pomôcok,
klubového oblečenia, plaveckých čiapok, náklady spojené s organizovaním plaveckých pretekov
Severoslovenská liga, Vianočné preteky a ďalšie. Našou snahou je, aby plavecký šport bol dostupný
pre všetkých záujemcov, ktorí majú chuť, talent a ambície stať sa výbornými športovcami na
pretekárskej alebo amatérskej úrovni a tak prezentovať nielen seba, ale aj mesto Žilina, poprípade
SR.
Preto sa obraciame na Vás, rodičov našich aktívnych plavcov, vodnopólistov, triatlonistov, ale aj
rodičov detí, z ktorých možno raz budú tiež atktívni plavci a všetkých priaznivcov Klubu plaveckých
športov Nereus s prosbou o finančný príspevok vo forme 2% z Vašich daní.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch poskytli 2% z dane a tým pomohli dostať
KPŠ Nereus na súčasnú úroveň.
Ako darovať 2%
Fyzické osoby, zamestnanec do 17. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Toto
pripojte k formuláru Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Termíny
Ak ste zamestnanec, máte čas do 30. apríla 2020 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane
(získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby na daňový úrad v mieste bydliska alebo môžete do 27.apríla 2020 doniesť do kancelárie KPŠ
Nereus Žilina, Vysokoškolákov 8, ( MKP I. poschodie kancelária č. 8 alebo č. 5, poprípade schránka
KPŠ Nereus pri ženských šatniach) a my Potvrdenie a Vyhlásenie zanesieme na daňový úrad za Vás.
Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2020. Do tohto dátumu sa rovnako
potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.
Ak ste v roku 2019 ako dobrovoľník odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a
máte o tom potvrdenie, môžete darovať až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o
odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu
Vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.
Váš Klub plaveckých športov Nereus
Naše údaje:
Klub plaveckých športov Nereus Žilina
Vysokoškolákov 8, 1010 08 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31940803

