
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce  

podľa VZN č. 2/2019 

 na podporu projektu v roku .... 

Názov projektu: 

Obchodné meno žiadateľa:  

Adresa sídla alebo miesta podnikania žiadateľa 

(ulica, číslo, PSČ, obec): 

 

 

Právna forma žiadateľa:   

IČO žiadateľa:  

Bankové spojenie žiadateľa:   

- názov banky  

- číslo účtu  

- číslo účtu v tvare IBAN  

Štatutárny orgán žiadateľa   

- meno a priezvisko  

- funkcia  

- trvalý pobyt   

- číslo telefónu   

- e-mailová adresa  

Celkový rozpočet projektu: v eurách: 

Financovanie projektu z vlastných alebo iných 
zdrojov celkom: 

v eurách:                        v %: 

 

z toho vlastné zdroje v eurách: 

iné zdroje v eurách: 

Požadovaná dotácia: v eurách: 

Celkové plánované výdavky 

žiadateľa: 

v eurách                                               

Požadovaná dotácia v percentách 

z celkových výdajov žiadateľa: 

v %: 

 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.  

 

V ........................... dňa ................................... 
 

 

 

 

odtlačok pečiatky žiadateľa podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 
 

Žiadateľ, v prípade, že je dotknutou osobou berie na vedomie, že Mestská časť Bratislava-Rusovce, ako 

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-

Rusovce č. 2./2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za účelom poskytnutia 

dotácie na projekt.  

V zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím 

so spracovaním  a sprístupnením osobných údajov. 



 

Popis projektu 

 

Názov projektu: 

Termín realizácie:  

Miesto realizácie/lokalita:  

Účel použitia dotácie:  

 

Cieľové skupiny (komu je projekt  

určený): 

 

 

Časový plán realizácie projektu (uveďte 

časový harmonogram a špecifikujte, či ide 

o jednorazový alebo cyklický projekt. 

 

Upozornenie: Dotáciu je možné použiť len 

na aktivity alebo ich časti realizované 

v príslušnom rozpočtovom roku! 

 

Zdôvodnenie žiadosti (uveďte Vašu 

motiváciu a hlavné ciele v súvislosti s 

prípravou projektu, ako aj očakávanú 

efektivitu projektu): 

 

Predpokladané výstupy a prínos projektu 

pre mestskú časť: 

 

 

Informáciu o doterajšej činnosti žiadateľa 

za predchádzajúci rok: 

 

Odborný garant projektu  

(meno, priezvisko, titul): 

 

 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko,  

číslo telefónu, e-mailová adresa): 

 

 

 

Celkový rozpočet projektu : 

 

v eurách: 

Požadovaná dotácia : 

 

v eurách: 

 

V ........................... dňa ................................... 

 

 

 

 

 

odtlačok pečiatky žiadateľa podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 
 



 

Štruktúrovaný rozpočet projektu 

 

Názov projektu: 

 
Náklady (výdavky): 

Celkový rozpočet Požadovaná dotácia 

 v eurách: v eurách: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Spolu    

 

v.......................... dňa ................................... 

 

 

 

 

odtlačok pečiatky žiadateľa podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

 



Čestné prehlásenie žiadateľa  

 

 

Dolu podpísaný štatutárny zástupca (meno a priezvisko) :  

názov žiadateľa:  

sídlo:  

IČO:  

(ďalej len „žiadateľ“) týmto na účely predloženia žiadosti o dotáciu podľa VZN č. 2/2019 

Mestskej časti Bratislava-Rusovce 

 

 

čestne vyhlasujem,  

 

 

1. že voči vyššie uvedenému subjektu .............................................................. (názov 

žiadateľa) nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu začaté konkurzné konanie, likvidácia, 

nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre 

nedostatok majetku, nemá evidované neuhradené záväzky voči štátu, daňovému úradu, 

sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným subjektom verejnej správy, nie je voči 

nemu vedené exekučné a trestnoprávne konanie a má vysporiadané všetky záväzky voči 

Mestskej časti Bratislava-Rusovce, štátu, Bratislavskému samosprávnemu kraju, iným 

vyšším územným celkom, obciam, mestám a mestským častiam a nebol mu uložený trest 

zákazu prijímať dotácie alebo subvencie; 

 

2. že naša organizácia má sídlo v Mestskej časti Bratislava-Rusovce alebo vykonáva činnosť 

na území mestskej časti Bratislava-Rusovce resp. vykonáva činnosť prevažne pre 

obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rusovce; 

 

3. že požadovaná dotácia nepresiahne 50% príjmu našej organizácie. 

 

 

Všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne. Som si vedomý/á právnych 

dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v tomto čestnom vyhlásení, 

vrátane prípadných trestnoprávnych následkov podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis a pečiatka: 

 
 

Dátum a miesto:  

 


