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Žiadost. o poskytnutie dotácie v zmysle VZN Č. 11/2015 O POSKYTOVANÍ nOT ÁCIÍ
z ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO:

1. Názov projektu: Ulica nie je domov - útulky pre I'udí bez domova

Termín realizácie: Február 2017 - december 2017

Miesto realizácie: Útulok sv. Lujzy de Mariliac, Hattalova 6
2. Názov žiadatel'a: Depaul Slovensko, n.o.

Právna forma : nezisková organizácia

3. Stručný opis činnosti organizácie:
Naším poslaním je pomoc I'uďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a zostali na ulici. Ľ.uďom bez domova

pomáhame naplniť existenčné životné potreby a riešiť vzniknutú situáciu.
Prevádzkujeme viaceré zariadenia určené pre I'udí bez domova, pričom uplatňujeme nízkoprahový

prístup a teda pomoc je dostupná každému bez ďalších obmedzujúcich podmienok.
Prevádzkujeme dva útulky s celkovou kapacitou 55 lôžok (Útulok sv. Vincenta de Paul a Útulok sv. Lujzy de
MarilIac) s celodennou starostlivosťou, Nocl'aháreň sv. Vincenta de Paul s kapacitou 200 lôžok a nízkoprahové
denné centrum a stredisko osobnej hygieny sv. Alžbety, ktoré slúži najmä I'uďom, ktorí nevyužívajú žiadne z
dostupných zariadení pre I'udí bez domova. Najnovšie zariadenie je Zariadenie opatrovatel'skej starostlivosti pre
I'udí bez domova.

4. Adresa/sídlo: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava

Telefón + mobil : 02-54432128

Fax/www stránka: www.depaulslovensko.org

e-mail: info@depaulslovensko.org

Dátum vzniku organizácie: 22.máj 2006

5. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov:

Ing. Mgr. Juraj Barát, juraj.barat@depaulslovensko.org

Funkcia: riaditel'

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu I aktivity:

Mariana Ištoňová mariana.istonova@de aulslovensko.or

6. Číslo bankového účtu: SK02 1100000000262152 1983

Peňažný ústav a jeho sídlo: Tatrabanka a.s.

Názov účtu: Depaul Slovensko

37924443Identifikačné číslo /IČO/:

7. Realizátor (žiadatel') projektu: Mariana Ištoňová

Adresa: Kapitulská 18, Bratislava 814 14

Telefón: 02-54432128,0903982718

Fax: I

e-mail: mariana.istonova @depaulslovensko.org

8. Ďalšie subjekty, od ktorých žiadatel' požaduje dotáciu na projekt:

Útulok sv. Lujzy de MarilIac je financovaný z finančného príspevku BSK ako aj z individuálnych darova
z verejných zbierok.

I
9. Názov projektu I účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie):
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Ulica nie je domov - Útulky pre I'udí bez domova - Dotácia bude využitá na pokrytie nákladov v Útulku sv. Lujzy
de MarilIac, ktorý slúži predovšetkým pre chorých I'udí bez domova. Mnohí po prepustení z nemocnice nemajú
kam ísť na doliečenie. Naše zariadenie je jediné svojho druhu. Väčšina našich klientov sa vďaka podpore našich
sociálnych pracovníkov následne presunie do DSS.

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity): l.január - 31.december 2017

Miesto realizácie projektu/aktivity: Útulok sv. Lujzy de MarilIac

Očakávaný počet účastníkov: Kapacita útulku je spolu 20 postelí. V roku 2016 sme v útulkoch poskytli
pomoc viac ako 160 klientom, pričom bolo zabezpečených viac ako 49.000 denných pobytov
(postel'/strava/starostlivosť na 1 klienta a 1 deň).

výstup a prínos projektu/aktivity pre MČ Bratislava - Nové Mesto (max. 5 riadkov):
V útulku, ktorý sa nachádza v mestskej časti Nové mesto zabezpečujeme pobyty a pomoc I'uďom bez domova,
ktorí sa nachádzajú v krízovej situácii, alebo ich situácia vyžaduje celodennú starostlivosť.

Ciel'ová veková skupina, na ktorú je projekt/aktivita zameraný, stručné zdôvodnenie (max. na 5 riadkov):
Útulok, ktorý Depaul Slovensko prevádzkuje slúži všetkým vekovým skupinám, aj keď štatisticky bola v roku
2016 najväčšia skupina I'udí (asi 74%) vo veku 40-64 rokov.

10. Podrobný štruktúrovaný rozpočet celého projektu a zdroje jeho zabezpečenia (položky
rozpočtu) - môže byť priložený v prílohe
(napr.: prenájom priestorov na realizáciu projektu - prenájom technických prostriedkov - honoráre lektorom,
porotcom, umelcom - propaqácia podujatia a s tým súvisiace služby - polygrafické práce - ceny a odmeny
súťažiacim - ubytovanie, stravovanie, občerstvenie - všeobecný spotrebný materiál - prepravné a prenájom
dopravných prostriedkov - zdravotný dozor, služby súvisiace s realizáciou projektov realizované
prostredníctvom subjektu s oprávnením na takúto činnosť oo.:

Celkové náklady na projekt / aktivitu: Celkové náklady na prevádzku útulkov v roku 2016 odhadujeme na
199 000, Eur.

Požadovaná výška dotácie v Eurách za účelom použitia a zdôvodnenie: 4.000 Eur - financie budú použité
na stravu

Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu (t.j. rozpis podielu jednotliVýCh
prispievatel'ov, vrátane predkladatel') :
Dotácia z BSK suma 91.000 Eur (celkovo 33% nákladov)
Dotácia MČ Nové mesto 4.000 Eur (celkovo 1,5% nákladov)
Depaul Slovensko 179,000 Eur (celkovo 65,7% nákladov)

Zoznam organizácií/inštitúcií, kde boli podané žiadosti o príspevok na tento projekt/aktivitu:
Žiadosť o dotáciu z BSK

Zoznam inštitúcií s ktorými spOlupracujete:
Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
OZ Proti Prúdu, Vagus, Domov Jána z Boha

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z MČ Bratislava - Nové Mesto, uved'te akú sumu a na
aký účel ste ju získali:
rok 2016 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de MarilIac vo vý�ke 4.000,-(
rok 2015 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de MarilIac vo vý�ke 1.774,99,-(
rok 2013 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de MarilIac vo výške 300,-(
rok 2012 dotácia na prevádzku Útulku sv. Lujzy de MarilIac vo výške 1,000,-(

Dotácia bude použitá na nákup stravy pre klientov útulku v budove Hattalova 6.

11. Podrobný technický popis projektu lak je potrebné, priložiť aj stavebné povolenie/, popis prác
a činností súvisiacich s jeho vytvorením /rnô�e byť priložený v prilohe/:

V Útulku sv. Lujzy poskytujeme celodennú starostlivosť, zdravotnú službu a nevyhnutnú asistenciu pre I'udí bez
domova. Pre klientov zabezpečujeme nevyhnutné zdravotné služby, sprevádzame ich k lekárom a
zabezpečujeme prepravné služby. Pobyt klientov v útulku je obmedzený na dobu, kým sa ich situácia nezlepší,
alebo kým nenájdeme vhodné zariadenie sociálnych služieb, ktoré vyrieši ich situáciu trvalo. Klientom
poskytujeme stravu, ošatenie, prístup k hygiene, sociálnu asistenciu.



12. Prínos projektu po jeho realizácii pre príslušnú oblasť:

V útulkoch zabezpečujeme pomoc ľuďom, ktorí sú vzhl'adom na svoju zdravotnú situáciu zvlášť ohrození a ktorí
by sa bez vonkajšej pomoci ocitli v kritickom stave alebo dokonca v ohrození života. Poskytujeme nízkoprahové
služby a teda prijmeme klientov aj bez dokladov a bez ohľadu na jeho diagnózu, či zdravotný stav. Počas
pobytu v útulkoch riešime s klientmi aj ich sociálnu situáciu (chýbajúce doklady, žiadosti o sociálne dávky, resp.
hl'adanie práce, ap.) a snažíme sa pre každého nájsť adekvátne dlhodobé riešenie (umiestnenie do ďalších
sociálnych zariadení).

13: Žiadateľ poskytnutej dotácie súhlasí s kontrolou realizácie projektu zo strany poskytovateľa príspevku a
prehlasuje, že nevyužitá časť poskytnutého príspevku bude vrátená poskytovatel'ovi do 30 dní po vyúčtovaní
projektu.

14. V prípade poskytnutia dotácie na predložený projekt sa žiadateľ zaväzuje do 30 dní od ukončenia projektu
predložiť vyúčtovanie finančných prostriedkov príspevku a záverečnú správu projektu.

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý toho, že v prípade uvedenia nepravdivých
údajov nebude žiadateľovi schválená žiadna dotácia MČ Bratislava - Nové Mesto.

podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

V Bratislave dňa 31.1.2017

K žiadosti priložte najmä nasledovné dokumenty:

Klpltul.k6 308/18
814 14 Bratl.lava � Sta" M.to

100: 37 924 443 DIO: 2022203073
• Kópiu dokladu o registrácií organizácie žiadatel'a (stanovy), alebo iného dokladu osvedčujúceho právnu

subjektivitu žiadateľa - v prípade mimovládnych organizácií je to najmä kópia stanov, resp. štatútu
organizácie opatrené pečiatkou MV SR; v prípade inej právnickej osoby, resp. v prípade fyzickej osoby
- podnikateľa príslušná fotokópia výpisu z obchodného registra, resp. kópia dokladu o právnej
subjektivite alebo dokladu preukazujúceho vznik právnickej osoby a jej stanovy alebo kópia dokladu
preukazujúceho živnostenské oprávnenie

• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie,
• kópiu potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla organizácie (IČO a DIČ),
• Kópiu dokladu o založení účtu žiadatel'a (kópia zmluvy o bežnom účte organizácie zriadenej pre účely

dotácií)
• Výpis z obchodného registra u právnickej osoby alebo výpis so živnostenského registra u fyzickej

osoby - podnikatel'a
• Potvrdenie žiadatel'a o vyrovnaní finančných vzťahov voči MČ Bratislava - Nové Mesto a štátu (Daňový

úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa ... )
• čestné vyhlásenie žiadateľa
• Pri podávaní d'alších žiadostí v/po roku 2016 žiadatel' určené prílohy doplňa len v prípade zmien, resp.

dodatkov (t.j. zmien k stanovám, resp. k štatútu organizácie, zmien v obchodnom registri, taktiež
akýchkol'vek zmien týkajúcich sa právnej subjektivity či živnostenského oprávnenia žiadatel'a, zmeny
štatutárneho zástupcu organizácie, či zmeny účtu zriadeného pre účely dotácií). Nahradí ich čestné
prehlásenie, že v nich nenastali žiadne zmeny.

UPOZORNENIE k zasielaniu vyplnených žiadostí

Žiadosti je potrebné zaslať:

1. v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými povinnými prílohami na adresu:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, kancelária prednostu (organizačné oddelenie)

2. v elektronickej podobe ako dokument word na adresu: dotacie@banm.sk, alebo prednosta@banm.sk

mailto:dotacie@banm.sk,
mailto:prednosta@banm.sk


Čestné vyhlásenie

POdpísaný(á) štatutárny(a) zástupca(kyňa) meno, priezvisko, titul:

Mgr. Ing. Juraj Barát

organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadate/á)

Depaul Slovensko, n.o.

so sídlom/adresou trvalého pobytu

Kapitulská 18, 91414 Bratislava

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)

Ulica nie je domov - útulok pre chorých I'udí bez domova

čestne vyhlasujem, že

1. nie som dlžníkom (dlžníčkou) MČ Bratislava - Nové Mesto, hlavnému mestu SR Bratislavy, žiadnej
mestskej časti v Bratislave ani štátu SR

2. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, a voči Daňovému úradu

3. nie som (organizácia) v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nebol voči
mne (organizácii) podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok
majetku a nie som (organizácia) v likvidácii

4. neporušil som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

5. beriem na vedomie, že budem hospodáriť s poskytnutými verejnými prostriedkami a budem
postupovať podl'a ustanovení zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov a zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov,

6. zaväzujem sa vrátiť úroky z poskytnutej dotácie za obdobie dlhšie ako 3 mesiace na účet MČ
Bratislava - Nové Mesto po odpočítaní poplatku za vedenie účtu,

7. nie som platcom dane z pridanej hodnoty*,

8-:- som registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty a vyhlasujem, že táto nebude pri v'ýúčto'<,aní
dotácie považovaná za oprávnený '."(davok*

9. budem archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutej dotácie najmenej 5 rokov

10. projekt nie je podporený z iných prostriedkov rozpočtu MČ Bratislava - Nové Mesto, alebo Hlavného
mesta SR Bratislavy

11. povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovatel'a dotácií sú k dátumu podania žiadosti aktuálne

12. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadostí v prflohách=:«:...
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

V Bratislave dňa 31.1.2017
* nehodiace sa prečiarknite DEPAUL SLOVENSKO, ft.O.

Kapltullké 308118
81414 BratIslava· Star6 Mesto, .~ -.,/,-.""",""~O'7"



* nehodiace sa prečiarknite

Podrobný rozpočet

Položka Suma
Zabezpečenie stravy v útulku 4.000

Komentár k rozpočtu

Zabezpečenie stravy v útulku sv. Lujzy de MarilIac - dotácia bude použitá na nákup stravy pre

klientov zariadenia


