Žiadosť o poskytnutie dotácie
v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
z participatívneho rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019
A.
Žiadateľ (Realizátor projektu – právnická osoba)
Názov organizácie
Právna forma
Sídlo
IČO
Bankové spojenie (IBAN)
Štatutárny orgán
Funkcia
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo
Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené.

B.
Žiadateľ (Realizátor projektu – neformálna skupina aktívnych občanov)
Označenie skupiny
Počet členov skupiny
Osoba zodpovedná za projekt
Adresa osoby
Bankové spojenie (IBAN)
E-mail
Telefónne číslo
Telefónne číslo a e-mail nebudú zverejnené.

Názov projektu

Anotácia (stručný opis projektu, max 300 znakov)

Charakteristika žiadateľa (popis činnosti žiadateľa a súvislosť so žiadosťou)

Podrobný opis projektu (opis súčasnej situácie a po skončení projektu, opis riešenia,
ciele a prínos projektu, počet zapojených osôb do realizácie a pod.)

K žiadosti môžete priložiť samostatnú prílohu k projektu (foto, nákres, vizualizáciu a pod.)

Výstupy projektu (kvantitatívny zoznam a popis výstupov, ktoré budú sledované pre
kontrolu vecného vyhodnotenia realizácie projektu)

Cieľová skupina (definovanie, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený,
kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Udržateľnosť projektu (popis, ako budú výstupy projektu udržiavané
starostlivosti o výstupy v ďalších rokoch)

a popis

Termín realizácie (od - do)

Miesto realizácie (presný opis miesta, parc. číslo, prípadne ulica, vchod, súpisné
číslo, alebo iné označenie nehnuteľnosti na ktorej sa bude projekt realizovať)

Požadovaná výška dotácie (maximálne 1 000 EUR)

Podrobný rozpočet projektu (rozpis jednotlivých položiek, činností a aktivít, spôsob
využitia výdavkov)
Rozpočet
Položka

stručný popis položky

Celkom

celkový
rozpočet
(EUR)

0,00 €

požadovaná
výdavky:
suma
bežné (B) /
kapitálové (K)
(EUR)

0,00 €

Vlastné zdroje:
Iné zdroje:
V prípade nepostačujúceho rozsahu tabuľky môžete priložiť vlastný rozpočet ako samostatnú prílohu.

Komentár k rozpočtu

V prípade, že s vyplnením projektového formuláru potrebujete pomôcť,
obráťte sa na nás na email: participativnyrozpocet@pezinok.sk

Osobné údaje

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v
rozsahu uvedenom v tejto žiadosti, za účelom použitia pre potreby participatívneho rozpočtu
Mesta Pezinok.

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti:
1. nemá nedoplatky a/alebo dlhy voči Mestu Pezinok,
2. má vyrovnané všetky záväzky voči štátu,
3. nemá daňové nedoplatky,
4. nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení (nemocenské,
dôchodkové, garančné, úrazové, poistenie v nezamestnanosti, príspevky na starobné
dôchodkové sporenie),
5. nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, exekučné konanie, nie je v
reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
6. neporušil a ani neporuší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa
zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
7. nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (týka sa len trestne zodpovedných
právnických osôb),
8. si je vedomý toho, že v prípade, ak mu bola alebo bude na ten istý projekt alebo účel
projektu, poskytnutá dotácia v plnej výške zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných
zdrojov, je povinný dotáciu poskytnutú Mestom Pezinok vrátiť.
Všetky údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé, úplné a správne.
Žiadateľ prehlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony. Žiadateľ si je vedomý všetkých
dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov a zaväzuje
sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a
skutočností.
V prípade skupiny osôb za žiadateľa, musí podmienky čestného vyhlásenia splniť každá
osoba.

Dátum: .....................

..............................................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu
žiadateľa alebo osoby zodpovednej za projekt

Prílohy:
 kópia štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie (okrem neformálnej skupiny
občanov)
 kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa (menovací dekrét alebo
iný relevantný doklad o vymenovaní štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenie členov
neformálnej skupiny aktívnych občanov)
 kópia dokladu o pridelení IČO (okrem neformálnej skupiny občanov);
 výpis z registra trestov právnických osôb – organizácie;
 súhlas vlastníka nehnuteľnosti ak nie je totožný so žiadateľom;
 súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava (ak je predmetom dotácie
pamiatkovo chránený objekt alebo sa realizuje v pamiatkovej zóne Mesta Pezinok);
 doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo nedávny výpis z bankového
účtu kópia hlavičky bankového účtu, na ktorý budú poukázané prostriedky

