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Príloha č. 1

Žiadost' o poskytnutie dotácie - VZN č. 5/2016

l. Názov projektu: Sportujúca mládež

Termín realizácie: jún - august 2017

Miesto realizácie: Bratislava, Drieňová ll/A, 821 03 Bratislava

2. Názov/označenie žiadateľa: INTER BRATISLAVA občianske združenie

Právna forma: Občianske združenie

3. Stručný opis činnosti organizácie: Občianske združenie INTER BRATISLAVA bolo vytvorené za účelom
podpory detí a mládeže v oblasti zdravého životného štýlu. Ciel'om je poukázať na mimoškolské športové
možnosti, ktoré naša spoločnosť prináša.

4. Adresa/sídlo/miesto podnikania: Hrachová 63, 82105 Bratislava Ružinov

Telefón / mobil: 0904302695

webová stránka: www.fkinterbratislava.sk

e-mail: futbal@fkinterbratislava.sk

Dátum vzniku právnickej osoby/fyzickej osoby-podnikateľa: 14.12.1993

5. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov: JUDr. Jozef Barmoš

Funkcia: I.Viceprezident OZ

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / aktivity: Andrea Drábová

6. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK43 11000000002946458150

Peňažný ústav: Tatra banka

Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 31 787975

Daňové identifikačné číslo IDIČ/, ak má pridelené: 2021388787

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty /IČ DPH), ak má pridelené: SK2021388787

http://www.fkinterbratislava.sk
mailto:futbal@fkinterbratislava.sk


7. Realizátor projektu., ak sa odlišuje od osoby žiadateľa:

Adresa:

Telefón / mobil:

e-mail:

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

9. Účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie): V prípade podpory zo strany MČ BA - Nové
mesto bude dotácia použitá na nákup materiálno-technického zabezpečenia pre deti a mládež, t.j.
tréningové oblečenie a tréningové pomôcky.

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity): jún - prieskum trhu za účelom najvhodnejšieho nákupu

júl- august - nákup a odovzdanie deťom

Očakávaný počet osôb v zmysle poskytnutia všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov danej dotácie: 350 detí, z toho cca 50 detí s trvalým bydliskom v mestskej časti
BA - Nové mesto

výstup a prínos projektu/aktivity pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto (max. 5 riadkov): Mestská časť Ba
- Nové mesto sa bude spolupodiel'ať na tvorbe vol'nočasových mimoškolských aktivít pre deti a mládež vo
veku 6 - 19 rokov. Projekty tohto typu vyplňajú det'om vol'ný čas pohybom a vedú ich k zdravému
životnému štýlu, čo je v dnešnej "počítačovej" dobe prospešné nielen pre nich, ale aj pre rodičov. Sme
presvedčení, že takéto projekty majú pozitívny dopad nielen pre deti a mládež, ale zároveň pre celú
spoločnosť. Vzhl'adom na značný počet detí pochádzajúcich z mestskej časti Ba - Nové mesto sa so
žiadosťou obraciame aj na Vás.

Cieľová veková skupina, na ktorú je projekt/aktivita zameraný, stručné zdôvodnenie (max. na 5 riadkov):

Projekt je zameraný na deti a mládež vo veku 6 - 19 rokov.

10. Podrobný štruktúrovaný rozpočet celého projektu a zdroje jeho zabezpečenia (položky rozpočtu) - môže byť
priložený v prílohe:
Nákup oblečenia: 2000 EUR - 250 tričiek (8 EUR / ks)
Tréningové pomôcky: 3000 EUR -lopta vel'kosť ,,4" 40 kusov (30 EUR / ks)

- rozlišovačky, prekážky, méty, kužele, balančné podložky (podl'a
najvhodnejšej ponuky)

3800 EUR - kamery na tréningy a 40 ks lôpt vel'kosť ,,5"

Celkové náklady na projekt / aktivitu: 8 500

Požadovaná výška dotácie v Eurách: 5 000
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Podiel organizácie predkladajúcej projekt! žiadajúcej o dotáciu (t.j. rozpis podielu jednotlivých prispievateľov,
vrátane predkladateľa): 3 800 EUR - kamery na tréningy a 40 ks lôpt veľkosti ,,5".

Zoznam inštitúcií s ktorými spolupracuje na projekte:

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, uveďte akú sumu a na
aký účel ste ju získali:

ll. Podrobný technický popis projektu lak je potrebné, priložiť aj stavebné povolenie/, popis prác a činností
súvisiacich s jeho vytvorením /môže byť priložený v prílohe/: Prostredníctvom dotácie sa zabezpečí
kvalitnejší tréningový proces detí a mládeže.

b) podpora športu a telesnej kultúry

12. Prínos projektu po jeho realizácii pre príslušnú oblasť v zmysle článku 3 bod 8 (vyberte písmeno a) až f)
nariadenia v spojitosti s článkom 8 nariadenia I vyberte z oblastí: a) podpory, rozvoja, šírenia miestnej kultúry, zachovania
kultúrneho dedičstva, b) podpory športu a telesnej kultúry, c) podpory výchovy a vzdelávania, d) podpory sociálnej oblasti, humanitnej a
charitatívnej činnosti, e) podpory a ochrany zdravia, f) podpory zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia v mestskej časti/:

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

11 OJ ;01f
V Bratislave dňa : : . (

<,

občianske zdruienle
Hrachov663

la'l oe .r.tl �. .".
ICO: 31717'7!1
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Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutámy(a) zástupca(kyňa) meno, priezvisko, titul:

.......................!.t:!-P~: ?:l? .?:~.~ 1.10.~ ..~ .
organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadateľa)

//i/r612 Il.eftn..ft~j/A Or.8áfJ/t/S~E J~i'ú.;E/V/6
................................................................................. /. ~: .

so sídlom/miestom podnikania
ŕI~Áť/..f()#j J ó'J J??'/ es: r/fR/tr/Jt/9j/A

··················································f··· .

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)
5JtJerwJ,-;é~ /7~,4J~~-

čestne vyhlasujem, že

1. nie som dlžníkom (dlžníčkou) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, hlavného mesta SR Bratislavy,

žiadnej mestskej časti v Bratislave

2. nie som (organizácia) v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nebol voči

mne (organizácii) podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok

majetku a nie som (organizácia) v likvidácii, nie je vedené exekučné konanie

3. neporušil som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

4. beriem na vedomie, že budem hospodáriť s poskytnutými verejnými prostriedkami a budem postupovať

podľa 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,

5. zaväzujem sa vrátiť úroky z poskytnutej dotácie za obdobie dlhšie ako 3 mesiace na účet mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto po odpočítaní poplatku za vedenie účtu,

6. ~som platcom dane z pridanej hodnoty*,

7. som registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty a vyhlasujem, že táto nebude pri zúčtovaní dotácie

považovaná za oprávnený výdavok*

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

9. projekt nie je podporený z iných prostriedkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

10. povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovateľa dotácií sú k dátumu podania žiadosti aktuálne

ll. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotlivých oložiek v rozpočte.

* nehodiace sa prečiarknite
821 05 Bratislava

ICO: 311.1118
Príloha č. 3

V Bratislave dňa .: !..!.:p~:..0?.?.f...
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