
ŽIADOSŤ  o  poskytnutie  dotácie  v  roku   ....................... 
 

Žiadateľ -  názov,  právna forma 
(presne podľa príslušného registra 
štátnej správy) 

 

Sídlo,  adresa 
 
 

 

Identifikačné  čísla 
 

IČO:                                       DIČ: 
                                                   

Bankové  spojenie  
a  číslo  účtu 
 

 

 
Štatutárny  zástupca 
(titul, meno, priezvisko) 
Kontakt 
 

 
 
Tel./fax:                               e-mail: 

 
Kontaktná  osoba 
(titul, meno, priezvisko) 
Kontakt 
 

 
 
Tel./fax:                               e-mail: 

 
Názov  akcie / úlohy  
 
 

 

Opis aktivity   
(stručne,  prípadne  na  osobitnom 
liste) 
 
 

 

Všeobecne prospešná služba, na 
ktorú sa má dotácia poskytnúť  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna 
    starostlivosť, 
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných  
    a kultúrnych hodnôt, 
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné  
    služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia  
    obyvateľstva, 
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy  
    bytového fondu,     
j) iné: ...................................................................................... 
           
(Jednu alebo viacero z možností – zakrúžkovať príslušné 
 písmeno, resp. uviesť služby neuvedené pod písm. a)-i) 

Všeobecne prospešný a verejno- 
prospešný účel, na ktorý sa má 
dotácia poskytnúť 
 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných  
    humanitných cieľov, 
c) ochrana a tvorba životného prostredia, 



 
 
 
 

d) zachovanie prírodných hodnôt, 
e) ochrana zdravia,                                              
f) ochrana práv detí a mládeže,           
g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy, 
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 
    pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli  
    v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc 
    pri postihnutí živelnou pohromou, 
i) iné: ..............................................................................        
(Jednu alebo viacero z možností – zakrúžkovať príslušné 
 písmeno, resp. uviesť účely neuvedené pod písm. a)-i) 

Miesto  realizácie  aktivity,  úlohy 
 

 

Termín  aktivity 
 

Začiatok:                                 Koniec: 

Predpokladaný  prínos 
pre  mestskú  časť  *) 
 

 
 
 
 

Forma prezentácie mestskej časti 
ako poskytovateľa dotácie  *) 
(prípadná forma účasti mestskej časti - 
 ako spoluorganizátor, záštita a pod.) 

 

Počet  účastníkov,  členov 
 

 

Požadovaná  výška  dotácie **) 
 

                                                                                            € 

Predpokladaný   rozpočet 
podľa  druhu  výdavkov  v  € 
 
 
 

 

 
Čestné vyhlásenie:    Ako  štatutárny  zástupca  žiadateľa  čestne  vyhlasujem,   že: 

1. naša organizácia nemá uložený zákaz prijímať dotácie, subvencie ani trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (§ 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

2. naša organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
a/alebo voči organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo zriadila, 

3. vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú úplné a pravdivé. 
 
Príloha:  Stanovy organizácie 
 
 
V Bratislave dňa .........................................                      ....................................................................... 

                                                                                                   titul, meno, priezvisko  
                                                                                                                                   štatutárneho zástupcu žiadateľa   
                                                                                                                           
*)    v  prípade  potreby  doložiť  podrobný  popis  akcie  na  osobitnom  liste 
**)  v  prípade  potreby  doložiť  položkovitý  rozpočet  akcie / podujatia 
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