Žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu MČ BA DNV
v oblasti:
(vyznačte „x“)

☐
☐
☐

kultúra
sociálna oblasť
šport

☐
☐

životné prostredie
iné (v zmysle VZN)

na rok:
Vyplní žiadateľ (právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ):
Žiadateľ (celé obchodné
meno/názov, bez skratiek):
Právna forma:
Sídlo/adresa (vrátane PSČ):
IČO:
Názov banky:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:
Kontakt - e-mail:
Kontakt - tel. č./mobil:
Stručný popis činnosti žiadateľa:

Základné informácie o projekte/o podujatí:
1. Názov projektu/podujatia:
(napr. Šport pre všetkých/Koncert
ku Dňu matiek)
2. Celkové predpokladané
náklady na projekt/podujatie
v €:
3. Výška požadovanej dotácie v €:
(uviesť podrobný rozpočet
na strane 3)
4. Miesto a termín
predpokladanej realizácie
projektu/podujatia:
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5. Účel použitia dotácie:
(napr. turnaj prípraviek, výroba
tradičných kostýmov, denný tábor,...)

6. Cieľová skupina:
(napr. mládež, dôchodcovia,
obyvatelia obce...)
7. Očakávaný počet účastníkov: (z
toho detí a mládeže)
8. Spôsob navrhovanej prezentácie
MČ BA DNV v pripravovanom
projekte/podujatí:
(vyznačte „x“, príp. doplňte)
9. Predpokladaný prínos pre
obyvateľov mestskej časti:

☐
☐
☐
☐

spoluorganizátor
čestný hosť
záštita
iné...

Iné zdroje financovania projektu/podujatia:
Vlastné zdroje (suma v €):

Iné zdroje (názov
prispievateľa a suma v €):

Prehľad o finančných prostriedkoch poskytnutých z MČ BA DNV za posledné 3 roky
na podporu akéhokoľvek projektu/podujatia Vašej organizácie:
Rok poskytnutia dotácie
Názov projektu
Poskytnutá suma v €
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Doplňujúce informácie k predkladanej žiadosti:

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných
údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.devinskanovaves.sk
v sekcii Ochrana osobných údajov, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných
miestach prevádzkovateľa.
Informácie
osobných
prevádzkovateľom
sú vámpodľa
plneVšeobecne
k dispozícii na
Vyhlasujem,ožespracúvaní
všetky údaje
uvedenéúdajov
v žiadosti
a jej prílohách (prílohy
webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie,
aj vo fyzickej podobe v sídle a na
záväzného
nariadenia
č. 5/2019) sú pravdivé, úplné a ako
správne.
všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Počet príloh k žiadosti:

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

(pečiatka)

.................................................
podpis
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Rozpočet projektu/podujatia
(predpokladané náklady na projekt podľa jednotlivých položiek)
Názov položky
(napr. materiál na výrobu kostýmov,
nákup športovej výstroje)

Celkové
predpokladané
náklady na danú
položku:

Výška dotácie
požadovaná na úhradu
tejto položky (celková
suma tohto stĺpca musí
súhlasiť s bodom č. 3 na
strane č. 1):

€

SPOLU
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€

