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1. Názov projektu: Ďalší rozvoj novomestského hokejbalového tímu Tehelné Pole (Ziegelfeld)

Termín realizácie: 06/2022 - 12/2022

Miesto realizácie: vnútroblok ulíc Kukučínova, Hlučínska, Plzenská, Robotnícka

2. Názov/označenie žiadateľa: Občianske združenie Ziegelfeld

Právna forma: Nezisková organizácia

3. Stručný opis činnosti organizácie:
Občianske združenie zastrešuje aktivity hokejbalového klubu Tehelné Pole (Ziegelfeld), momentálne hrajúceho
Bratislavskú hokejbalovú ligu (BHBL) - formát hokejbalu 3+1.
Venujeme sa aj zveľaďovaniu/udržiavaniu stavu zrekonštruovaného ihriska vo vnútrobloku ulíc Kukučínova,
Hlučínska, Plzenská, Robotnícka (namontovali sme za bránkami pletivo s menším úpletom aby vystrelené
loptičky nezranili okoloidúcich chodcov a neničili majetok obyvateľov - zaparkované autá, okná, fasádu domov;
nakreslenie hokejbalových čiar na asfaltovú plochu ihriska; nalepenie loga klubu a znaku nového mesta na
mantinely; odstraňovanie nežiadúcich grafitov z mantinelov; drobná údržba a oprava mantinelov a pletiva;
likvidácia odpadu v okolí; osadenie smetných košov v areáli, atď.).

Športové úspechy za posledných 5 rokov:
Sezóna 2016/2017 - 3. miesto v Bratislavskej hokejbalovej lige 3+ 1
Sezóna 2017/2018 - 2. miesto v Bratislavskej hokejbalovej lige 3+ 1
Sezóna 2018/2019 - 2. miesto v Bratislavskej hokejbalovej lige 3+ 1
Sezóna 2019/2020 - 1. miesto v Bratislavskej hokejbalovej lige 3+l
Sezóna 2020/2021 - štvrťfinále v Bratislavskej hokejbalovej lige 3+ 1
Aktuálna sezóna 202 l /2022 - ] .miesto po základnej časti (play-offešte nezačalo)

Viac o nás (fotky, videá, články, výsledky atď.) na našom webe: www.ziegelfeld.sk

4. Adresa/sídlo/miesto podnikania: Bárdošova 2939/23, 831 O 1 Bratislava

Telefón/ mobil: +421 902 955 945

webová stránka: ziegelfeld.sk

e-mail: tp.hokejbal@gmail.com

Dátum vzniku právnickej osoby/fyzickej osoby- podnikateľa: 13.12.2017

S. Meno a kontakt štatutárneho zástupcu/zástupcov: Róbert Sloboda; +421 902 955 945

Funkcia: Predseda

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk



Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu/ aktivity: Adnan Almaksus

6. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK13 1111 0000 0015 4476 3000

Peňažný ústav: Unicredit Bank

Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 51237971

Daňové identifikačné číslo /DIČ/, ak má pridelené: -

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

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

Adresa: IRL

Telefón/ mobil: IRL

e-mail: IRL

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

9. Účel použitia dotácie (stručný popis účelu použitia dotácie):

Novomestský hokejbalový klub Tehelné pole (Ziegelfeld) hrdo sa hlásiaci k Mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto plánuje poskytnuté finančné prostriedky použiť na rozvoj hokejbalu v našej mestskej časti
prostredníctvom modernizácie hokejbalového náčinia určeného pre tréning a súťažné zápasy a o prezentáciu
klubu aj mimo ihrísk Bratislavskej hokejbalovej ligy prostredníctvom klubových predmetov.
Konkrétne ide o kúpu tovarov ako hokejbalové loptičky, hokejbalové čepele, kompozitné hokejky, hokejové
prilby, chrániče holení, hokejbalové rukavice, sieť na bránky, štucne, športové tašky, tenisky na šport, šiltovky
a tričká.

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivých etáp realizácie
projektu/aktivity):

Začiatok realizácie aktivít projektu: 06/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2022

V uvedených mesiacoch sa internetovým prieskumom (3 cenové ponuky) pristúpi ku kúpe vyššie uvedeného
športového náčinia a spotrebných predmetov (konkrétne rozpísané v bode 10 Podrobný štruktúrovaný rozpočet
celého projektu).

Očakávaný počet osôb v zmysle poskytnutia všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov danej dotácie: cca 300+ (hráči Tehelného pola a hráči hrajúci Bratislavskú
hokejbalovú ligu)

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www .banm.sk/ochrana-osobnvch-udaiov/
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk



Výstup a prínos projektu/aktivity pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto (max. S riadkov):
Prínos v zrealizovaní projektu vidíme hlavne nasledovných oblastiach:
- v podpore rozvoja hokejbalu v Mestskej časti Bratislava Nové Mesto,
- v modernizácii domáceho ihriska nachádzajúceho sa na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto (renovácia
bránok),
- v zlepšení podmienok pre športovanie,
- v ďalšom napredovaní klubu.

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

Projekt je zameraný na vekovú skupinu cca od 15 do 50 rokov. Ide o riadne registrovaných amatérskych
športovcov.

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

JC Počet ks
Hokejbalové loptičky - 5 eur 50 ks
Hokejbalové čepele - 30 eur IO ks
Kompozitné hokejky - 80 eur 20 ks
Hokejové prilby - 60 eur 20 ks
Chrániče holení - 60 eur 20 ks
Hokejbalové rukavice - 60 eur 20 ks
Sieť na bránky - 30 eur 2 ks
Štucne - 18 eur 20 ks
Športové tašky - 33 eur 20 ks
Tenisky na šport - 70 eur 20 ks
Šiltovky - 35 eur 20 ks
Tričká - 30 eur 20 ks

SPOLU:

Spolu
250 eur
300 eur
1 600 eur
1 200 eur
l 200 eur
1 200 eur
60 eur
360 eur
660 eur
1 400 eur
700 eur
600 eur

9 530 eur

Celkové náklady na projekt/ aktivitu: 9 530 Eur

Požadovaná výška dotácie v Eurách: 9053,50 Eur (95%)

Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu (t.j. rozpis podielu jednotlivých
prispievateľov, vrátane predkladateťa):

Predkladateľ (Občianske združenie Ziegelfeld): 476,50 Eur (spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške
5%)

Zoznam inštitúcií s ktorými spolupracuje na projekte: IRL

Ak ste v posledných S rokoch získali dotáciu z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, uveďte akú sumu a
na aký účel ste ju získali: 2850 eur (v roku 2020) - za účelom kúpi svetelnej tabule a športového náčinia.

t 1. Podrobný technický popis projektu /ak je potrebné, priložiť aj stavebné povolenie/, popis prác
a činností súvisiacich s jeho vytvorením /môže byť priložený v prílohe/:

IRL

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk



12. Prínos projektu po jeho realizácii pre príslušnú oblasť v zmysle článku 3 bod 8 (vyberte písmeno a) až t))
nariadenia v spojitosti s článkom 8 nariadenia / 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/:

b) podpory športu a telesnej kultúry,

čy h l á s e n i e r 
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.

fj j c1 _p_ 
·················'··························•"·"··············
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

V Bratislave dňa ...?!...~f?...~.~~··•·"
K žiadosti priložte najmä nasledovné dokumenty:

• kópiu dokladu o registrácií organizácie žiadateľa, alebo iného dokladu osvedčujúceho právnu
subjektivitu žiadateľa - v prípade mimovládnych organizácií (napr. neziskové organizácie, občianske
združenia) je to najmä kópia stanov, resp. štatútu organizácie opatrené pečiatkou MV SR a iné;
v prípade právnickej osoby, resp. v prípade fyzickej osoby - podnikateľa príslušná fotokópia výpisu
z obchodného, živnostenského, prípadne iného registra,

• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie (nevyžaduje sa v prípade, ak je táto informácia
uvedená vo výpise z príslušného registra),

• kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie a potvrdenia o pridelení daňového
identifikačného čísla organizácie (IČO a DIČ),

• kópiu dokladu o založení účtu žiadateľa (kópia zmluvy o bežnom účte organizácie zriadenej pre účely
dotácií)

• čestné vyhlásenie žiadateľa v zmysle článku 3 bod. 3 písm. a) nariadenia

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, Miestny úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava
2. v elektronickej podobe ako dokument word na adresu: dotacie@banm.sk, alebo prednosta@banm.sk

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udaiov/
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk



Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie

Podpísaný štatutárny zástupca meno, priezvisko, titul:
Róbert Sloboda, Ing.

organizácie (názov organizácie, príp. meno žiadateľa)
Občianske združenie Ziegelfeld

so sídlom/miestom podnikania
Bárdošova 2939/23, 831 01 Bratislava

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)
Rozvoj novomestského hokejbalového tímu Tehelné Pole (Ziegelfeld)

čestne vyhlasujem, že

1. nie som dlžníkom 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. mám vyrovnané všetky finančné vzťahy (nemám nedoplatky) voči Daňovému úradu, sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam,

4. neporušil som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
5. 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,

6. 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,

7. nie som platcom dane z pridanej hodnoty*,
8. som FegistroYaA)'ffl platcom daRe z pFidamij hodAoty a vyhlasajem, že táto Aeb1:1de pri zíištovattí dotácie

po,•ažoYaHá za opFávnettý Yýdavok*
9. budem archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutej dotácie najmenej 5 rokov
1 O. projekt nie je podporený z iných prostriedkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
11. povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovateľa dotácií sú k dátumu podania žiadosti aktuálne
12. pravdivo som uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotlivých položiek v rozpočte.

··············/.?!:~4,~ .
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

V Bratislave dňa .??...?!..:?..??:.~ .
* nehodiace saprečiarknite

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udaiov/
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk


