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Príloha č. 1

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

l. Názov projektu: Aktívny Kramárčan Il.

Miesto realizácie: Bratislava - Kramáre
l' ul 2017Term ín real izácie: 03/2017-03/2018

Právna forma: občianske združenie

2. Názov/označenie žiadatel'a: Občianske združenie Kramárčan

3. Stručný opis činnosti organizácie:
OZ Kramárčan bolo založený v r. 2015. Má za sebou úspešnú akciu Malý vianočný trh na Kramároch
(6.12.20\5), ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom v miestnej komunite. Občianske združenie bolo úspešné
v roku 20 I5 s projektom Trh na Kramároch v rámci participatívneho rozpočtu Bratislava Nové mesto. Tento
projekt sa vzhl'adom na administratívnu a časovú limitáciu nepodarilo zrealizovať viackrát počas roka,
prostriedky boli vrátene MÚ. Zámer trhov na Kramároch zostáva, pracujeme na jeho realizácii priebežne.
V roku 2016 bolo OZ Krarnárčan úspešné s projektom Aktívny Kramárčan, z ktorého rozpočtu bola časť využitá
na jeho realizáciu a časť vrátená. Dôvod vrátenia peňazí bolo neskoré pridelenie dotácie. V rámci aktivít OZ
Krarnárčan bolo v tomto roku zorganizovaných niekol'ko športových akcií - volejbal, badminton a powerjoga,
a spoločenských akcií - hl'adanie kameňov, Silvester so psami.
Projektové koordinátorky: Mgr. Darina Timková, Ing. Beata Kafková,

4. Adresa/sídlo/miesto podnikania: Rozvodná 1\, Bratislava

Telefón / mobil: 0903788 124,0905437370

webová stránka: -

e-mail: ozkrmarcan@zoznam.sk

Dátum vzniku právnickej osoby/fyzickej osoby-podnikatel'a: 27.8.20 \5

Funkcia: štatutár

5. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov: Darina Timková 0905 437 370
Beata Kafková 0903 788 124

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / aktivity: Darina Timková 0905437370
Beata Kafková 0903 788 124

mailto:ozkrmarcan@zoznam.sk


Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

6. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK 04 0900 0000 0050 7775 2342

Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 48412872

Daňové identifikačné číslo /DIČI, ak má pridelené: nemá

Identifikačné číslo pre dal' z pridanej hodnoty IIČ DPH), ak má pridelené: nemá

7. Realizátor projektu, ak sa odlišuje od osoby žiadatel'a:

Adresa:

Telefón I mobil:

e-mail:

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

9. Účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie):
l. Jednodiíové športové zápasy - volejbal pravidelne každú prvú sobotu v mesiaci v priestoroch ZŠ Cádrová
2. Stretnutie pod holým nebom - Objavujeme spolu lesy na Kramároch - stretnutie a spoločné aktivity
Kramárčanoch v lese nad Kramármi
3. Powerjoga a zumba - cvičenie pre každého, organizované pravidelne v priestoroch na Kramároch
4. Podľa záujmu Kramárčanov budú organizované príležitostné aktivity v priestoroch Kramárov, domu kultúry

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity): 0312017 - 03/2018 - pravidelné aktivity podl'a rozpisovapodľa záujmu obyvatel'ov
Kramárov. Aktivity sú vopred oznarnované formou fb stránky @ozkramárčan

Očakávaný počet osôb v zmysle poskytnutia všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov danej dotácie: individuálne podľa druhu aktivity 15-30 osôb na každú aktivitu

výstup a prínos projektu/aktivity pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto (max. 5 riadkov):

Podpora spoločenského života a stretávania sa obyvatel'ov Kramárov strednej generácie, zvýšenie povedomia
O danej lokalite a pritiahnutie záujmu obyvateľov k lokalite, v ktorej bývajú. Vytvorenie pocitu spolunáležitosti,
lojality a priateľských vzťahov medzi ciel'ovou skupinou.

Cieľová veková skupina, na ktorú je projekt/aktivita zameraný, stručné zdôvodnenie (max. na 5 riadkov):
Prioritne obyvatelia Kramárov
Prioritne vek + 15 až 65.
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Požadovaná vý�ka dotácie v Eurách: 4848 EUR

10. Podrobný štruktúrovaný rozpočet celého projektu a zdroje jeho zabezpečenia (položky rozpočtu) - môže byť
priložený v prílohe:

V prílohe

Celkové náklady na projekt / aktivitu: 4 848 EUR

Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu (tj. rozpis podielu jednotlivých prispievatel'ov,
vrátane predkladateľa):

Zoznam inštitúcií s ktorým i spolupracuje na projekte:
ZŠ Cádrová
Dancehause
lanka Babáková
Kafo, s.r.o.

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, uveďte akú sumu a na
aký účel steju získali: Aktívny Krarnárčan I. - 2016, Malý vianočný trh - 2015

II. Podrobný technický popis projektu lak je potrebné, priložiť aj stavebné povolenie/, popis prác a činností
súvisiacich s jeho vytvorením /rnôže byť priložený v prílohe/:

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 / vyberie z oblastí: a) podpory, rozvoja, štrcnia 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 prostreda v mestskej časti/:

b,d,e

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 Mesto.

� v A58 2.J17V Bratislave dna : .

podpis štat7'ého zástupcu a pečiatka
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Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutárny(a) zástupca(kyňa) meno, priezvisko, IiIul:

......................~~ ~~y\SQ.y.~ ,..I~~ .

organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadatel'a)

.......~\~~ .....~.l?~?r:-.~.\.s-:.....~~:~HA~~
so sídlom/miestom podnikania

...~'?\IQ.P.~~j1.., ..§.QJQ" ..l?íS~'.\~h~':-?\. .
požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)

AKJÍY.~.7.....:\'S~~~ŕ\s~~ u.

čestne vyhlasujem, že

l. 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, nieje 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. nie som platcom dane z pridanej hodnoty*,

7. st)m-r-egi'3tffW'aftýftl~te6ffi-4i~fffifttl~~to Hebude J3ri zHčtovaRí detá~

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

II. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotliv ch p~~R$.\%fq[; nie
KRAMARC

Bratislava-N
........... IČO; .....

V Bratislave dňa ...~~.Q:.':2,.9.~\7..

* nehodiace sa prečiarknite

Príloha Č. 3
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por.č. popis položky počet jedn.cena suma spolu

A. ŠPORTOVÉ ZÁPASY

1 prenájom ihriska, alebo telocvične 36 20 720

2 reklama: označenie ihriska - bannery, letáky, 6 100 600
reklamné plagáty

A. Spolu 1320
B. STRETNUTIE pod holým nebom
lo propagácia akcie 5 30 150
2. rekvizity, sprievodca 5 50 250
B. Spolu 400
c. SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

1. marketing spojený s organizáciou, príprava 6 100 600
burzy, kreatívneho kurzu, kurzu zdravej

2. prenájom sály 6 50 300
C. Spolu 900
D. CViČENIE POWERJOGY A ZUMBY

lo Zdravá výživa, rekvizity 20 20 400
2. Prenájom sály 40 25 1000
3. Cvičitel'ka 36 23 828
D. Spolu 2228

A.+B.+C.+D. Spolu 4848

občianske ,zdľuženie
KRAMARCAN

Bratislava-Nové mesto
IČO:48412872


