
Príloha č. 1 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ........ 
Dátum doručenia žiadosti (miesto pre úradný záznam): 

Názov projektu/činnosti: 

Oblasť podpory (príslušnú oblasť označte X): 

sociálna 
činnosť 

projekt 

kultúrna 
činnosť 

projekt 

športová 

činnosť 

projekt 

individuálny športovec 

iné* 
činnosť 

projekt 

Žiadateľ (meno a priezvisko alebo názov): 

Adresa / sídlo žiadateľa: 

Právna forma žiadateľa: 

IČO žiadateľa (právnická osoba, fyzická 

osoba - podnikateľ): 

Číslo registrácie žiadateľa:** 

Štatutárny orgán žiadateľa (meno a 

priezvisko, funkcia): 

Zodpovedná osoba (meno a priezvisko): 

Kontakt na zodpovednú osobu (telefón, e-

mail): 

Bankové spojenie (číslo účtu, kód banky, 

názov banky): 

Žiadateľ je platiteľ DPH (označ X) Áno: Nie: 

Predpokladaný celkový rozpočet (platiteľ 

DPH uvádza sumu bez DPH) 
EUR: 

Vlastné zdroje vrátane sponzorských príjmov 

žiadateľa: 
EUR: v %: 

Požadovaná dotácia : EUR: 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním 

osobných údajov v informačnom systéme a ich zverejnením na účely poskytovania dotácií.

V ......................................... dňa ......................................... 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

* oblasť životného prostredia alebo iné oblasti deklarované v strategických dokumentoch mesta

** Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra. 



Časť 1a 
(pre podporu projektov) 

POPIS PROJEKTU 

Názov projektu: 

Termín realizácie: 

Miesto realizácie/lokalita: 

Zámery a ciele projektu: 

(stručná charakteristika, 

časový a vecný 

harmonogram, účel, prínos) 

Cieľové skupiny: 

(komu je projekt určený) 

Odborný garant projektu: 

(meno a priezvisko, kontakt): 

V ......................................... dňa ......................................... 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 



Časť 1b 
(na podporu činnosti klubu/súboru/organizácie) 

PLÁN ČINNOSTI 

Názov činnosti: 

Obdobie: 

Miesto realizácie/lokalita: 

Plán činnosti: 

(stručný popis aktivít, vecný 

a časový harmonogram, 

prínos ) 

Cieľové skupiny: 

(komu je projekt určený) 

V ......................................... dňa ......................................... 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 



Časť 2 

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU / ČINNOSTI 

Názov projektu / činnosti: 

Popis položky 
Celkový 

rozpočet (EUR) 

Požadovaná 

dotácia (EUR) 

I. 

I. Náklady (výdavky):* 

I. Spolu: 

II. 

II. Výnosy (príjmy):

x 

x 

x 

x 

x 

II. Spolu x 

III. 

III. Iné zdroje krytia:*

x 

x 

x 

x 

III. Spolu x 

Rozdiel I. – (II. + III.) x 

V ......................................... dňa ............................................. 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

* V časti I. sa uvádzajú všetky predpokladané náklady (výdavky) projektu, v časti II. a III. sa uvádzajú všetky predpokladané výnosy 
(príjmy) a iné zdroje financovania, ktorých súčasťou je na účely tejto prílohy aj požadovaná dotácia. 

Pozn.: V prípade potreby, komentár k rozpočtu priložte na samostatnom liste. 



Časť 3 

VYHLÁSENIE 

Podpísaný(á) štatutárny(a) zástupca(kyňa) žiadateľa (meno žiadateľa/názov subjektu) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

ktorým je (právna forma)

.................................................................................................................................... 

so sídlom/adresou trvalého pobytu 

..................................................................................................................................... 

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu) 

vyhlasujem, že žiadateľ 

1. má na financovanie účelu, na ktorý je požadovaná dotácia, zabezpečené krytie nákladov

z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu projektu,

2. voči nemu nie je vedené exekučné konanie a nie je v likvidácii,

3. nemá nedoplatky voči rozpočtu Mesta Pezinok,

4. nemá zmeny údajov v dokladoch priložených k žiadosti o poskytnutie dotácie od ich

posledného predloženia,

5. uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie a v prílohách k žiadosti pravdivé, presné a úplné

údaje.

Súčasne vyhlasujem, že žiadateľ sa neuchádza paralelne o dotáciu na obsahovo identický 

projekt/činnosť z iných kapitol rozpočtu Mesta Pezinok. 

V .................................... dňa .................... 

..................................................................... .................................................................... 

(odtlačok pečiatky žiadateľa)  (podpis štatutárneho zástupcu) 



Časť 4 

POPIS ŽIADATEĽA 
(Stručná charakteristika žiadateľa a jeho činnosti) 




