
 

  
 

 

 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 

 pre oblasť:  

 kultúrno-spoločenské aktivity – vzdelávanie – telovýchova, šport a mládež - sociálna oblasť- 

ochrana a tvorba životného prostredia - rozvoj komunitného života 

 

 

Všetky žiadosti na rok 2017 musia byť predkladané v súlade s platným 

VZN č. 7/2015  o poskytovaní finančných  dotácií  a grantov 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zaradenie projektu do oblasti 
 

 

 

Názov projektu  

Žiadateľ 
 

 

 

Číslo projektu  
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1. Projekt 

Názov projektu  

 
 

 

2. Identifikácia žiadateľa 

Názov  

 

Sídlo 

PSČ  Obec Ulica Číslo 

    

Číslo účtu  IBAN/ kód banky Právna forma 

  

IČO/r.  č.  DIČ IČ DPH 

   

Internetová stránka 

 

 

3. Štatutárny orgán žiadateľa1 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

    

Telefón (aj predvoľba) E-mail 

  

 

4. Kontaktná osoba pre projekt 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

    

Kontaktná adresa 

PSČ Obec Ulica Číslo 

    

Štát Funkcia2 

  

Telefón (aj predvoľba) E-mail 

  

 

5. Už podporené projekty s finančnou podporou MČ Bratislava - Ružinov 

Názov projektu Výška finančnej podpory Rok vyplatenia podpory 

   

   

   

 
 
 

                                                 
1
 V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu. 

2
 Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci organizácie žiadateľa, resp. subjektu v pôsobnosti 

žiadateľa. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie je zamestnancom žiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“. 
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6. Miesto realizácie projektu  

Miesto realizácie projektu (ulica, námestie alebo iný  opis) 

 

 
 

7. Ciele projektu 

Cieľ projektu, cieľová skupina 

 
 

 

8. Stručný popis projektu (je nutné vyplniť všetky odstavce)3 

a) Východisková situácia  

 

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu  

 

c) Spôsob realizácie projektu  

 

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu, prínos pre mestskú časť (napr. pre aký široký okruh obyvateľov je 
určený...) 

 
 
 
 

e) Propagácia mestskej časti (logo mestskej časti na podujatí; letákoch, plagátoch, bulletinoch, ...) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Nesmie obsahovať viac ako 500 znakov 
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9. Časový rámec realizácie projektu 

Dĺžka realizácie aktivít projektu (v dňoch, príp. 
v mesiacoch) 

 

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu 

Popis aktivity 
Začiatok realizácie 

aktivity (deň, mesiac,rok) 
Ukončenie realizácie 

aktivity (deň,mesiac, rok) 

   

   

   

 

10. Rozpočet projektu  

Názov výdavkov 

Oprávnené4 výdavky 
požadované od MČ 

Ružinov  
(v EUR) 

Výdavky financované 
z iných zdrojov 

(v EUR) 

Celkové výdavky 

(v EUR) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Výdavky spolu    

 

11.   Financovanie projektu 

Požadovaná výška dotácie (v EUR) 
 

Vlastné zdroje žiadateľa (v EUR)   

Financie získané z iných zdrojov  (v EUR) 
 

Celkové výdavky projektu (v EUR) 
 

 

12.   Zoznam povinných príloh k žiadosti o dotáciu 

1. Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu žiadateľa (kópia) 

2. výpis z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského registra u fyzickej  osoby  
podnikateľa, iný výpis z príslušného registra, v ktorom sa fyzická alebo právnická osoba registruje podľa 
osobitých predpisov, respektíve iný doklad o registrácii nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti 
(originál, resp. osvedčená kópia) 

3. Preukázanie podmienok splnenia pomoci 

Žiadateľ predkladá nasledovné potvrdenia/dokumenty: 

a) potvrdenie miestne príslušného správcu dane preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky (nie 
staršie ako 3 mesiace) (originál, resp. osvedčená kópia) 

b) potvrdenie  Sociálnej   poisťovne   a   príslušnej   zdravotnej   poisťovne preukazujúce, že žiadateľ nemá   

        nedoplatky   voči   Sociálnej   poisťovni  a   príslušnej   zdravotnej   poisťovni (nie staršie ako 3 mesiace)   

        (originál, resp. osvedčená kópia) 
 

 

                                                 
4
 V zmysle VZN č. 7/2015 
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13. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 
 všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o dotáciu sú úplné, pravdivé a správne  

 mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektu 

 na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti 
nezískal nenávratnú finančnú pomoc 

 som si vedomý skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok 

 máme usporiadané finančné vzťahy s mestskou časťou 

 žiadateľ nie je v likvidácii, v reštrukturalizácii, v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné  
konanie, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je voči 
nemu vedený výkon rozhodnutia 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených 
údajov a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa Podpis štatutárneho 
orgánu žiadateľa 

Dátum podpisu 

 
 

  

 

14. Potvrdenie MČ Bratislava - Ružinov, že žiadateľ nemá voči nej záväzky (nevypĺňať, zabezpečí 
MČ) 

Žiadateľ  

Má / nemá záväzky voči MČ Bratislava - Ružinov 

Podpis zástupcu MČ Ružinov Miesto podpisu Dátum podpisu 

 
 

  

 

15. Stanovisko Grantovej komisie (nevypĺňať) 

Žiadateľ splnil / nesplnil podmienky pre udelenie dotácie 

Žiadateľovi Grantová komisia navrhuje udeliť dotáciu vo výške (v EUR)  

 

Za oprávnené výdavky (v EUR)  

Podpis predsedu grantovej komisie  
Dátum podpisu  
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