
Príloha č.1  
 

Ž I A D O S Ť 
 

o poskytnutie finančných prostriedkov na bežné výdavky neziskovým 

organizáciám mesta, ktoré plnia úlohy v záujme občanov 

 podľa VZN č. 6/2016 
 

A.   Základné údaje o žiadateľovi: 

 

Údaje o žiadateľovi 

Názov/meno žiadateľa:  

Adresa, PSČ: 

 

           tel.                                       fax:                                  e-mail:                      

IČO:                                               DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Adresa, PSČ: 

          tel.:                                        fax: 

Organizačno-právna forma: 

Bankové spojenie, číslo účtu: 

IBAN,  BIC 

Údaje o projekte (úlohe, akcii ) 

Názov projektu (úlohy, akcie): 

Predpokladaný termín realizácie: 

Požadovaná výška dotácie (v EURO): 

Celkový rozpočet projektu (v EURO): 

Iné zdroje financovania projektu (úlohy, akcie ) 

 

 



B. Cieľ projektu – popis činností na ktoré sa požaduje dotácia 

 

 

 

 

 

 

C.  Návrh rozpočtu projektu (úlohy, akcie): 

Názov/meno žiadateľa: 

Názov projektu (úlohy, akcie): 

Predpokladaný termín realizácie: 

Položka 
Rozpočet celkom 

v EUR 

Požadovaná dotácia 

z OÚ 

1. Náklady (výdavky): 

konkretizovať podľa hlavných položiek 

-  

-  

  

2. Výnosy (príjmy), predpoklad: 

konkretizovať podľa hlavných položiek 

 

  

 

3. Ďalšie zdroje krytia: 

konkretizovať podľa hlavných položiek 

 

  

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním 

a sprístupnením tu uvedených (obchodných a osobných) údajov. 

 

Potvrdiť pri predkladaní žiadosti 

   

Vypracoval Dátum Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu 

 

 



Príloha č.2  

Ž I A D O S Ť 
 

o poskytnutie finančných prostriedkov na kapitálové  výdavky z  

PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU  

neziskovým organizáciám mesta, ktoré plnia úlohy v záujme občanov podľa VZN č. 6/2016 

 

A. Základné údaje o žiadateľovi: 

Údaje o žiadateľovi 

Názov/meno žiadateľa:  

Adresa, PSČ: 

 

           tel.                                       fax:                                  e-mail:                      

IČO:                                               DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Adresa, PSČ: 

          tel.:                                        fax: 

Organizačno-právna forma: 

Bankové spojenie, číslo účtu: 

IBAN, BIC 

Údaje o projekte (úlohe, akcii ) 

Názov projektu (úlohy, akcie): 

Predpokladaný termín realizácie: 

Požadovaná výška dotácie (v EURO): 

Celkový rozpočet projektu (v EURO): 

Iné zdroje financovania projektu (úlohy, akcie ) 

 

B. Cieľ projektu 

 

 

 

 



 

C. Popis spoluúčasti na participatívnom rozpočte  (popis vykonávaných činností zo strany 

žiadateľa, cieľovej skupiny) 

 

 

 

 

 

D. Dopad projektu a udržateľnosť projektu (prínos pre občanov, skupinu, obec.... ako sa bude 

vykonávať následná starostlivosť o cieľ projektu) 

 

 

 

 

 

E. Návrh rozpočtu projektu (úlohy, akcie): 

Názov/meno žiadateľa: 

Názov projektu (úlohy, akcie): 

Predpokladaný termín realizácie: 

Položka 
Rozpočet celkom 

v EUR 

Požadovaná dotácia z 

OÚ 

1. Náklady (výdavky): 

konkretizovať podľa hlavných položiek 

-  

-  

  

2. Výnosy (príjmy), predpoklad: 

konkretizovať podľa hlavných položiek 

  

 

3. Ďalšie zdroje krytia: 

konkretizovať podľa hlavných položiek 

  

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 

Podľa zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním 

a sprístupnením tu uvedených (obchodných a osobných) údajov. 

Potvrdiť pri predkladaní žiadosti 

   

Vypracoval Dátum Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu 



Príloha č. 3 

Zúčtovanie poskytnutej dotácie 

za rok  ............ 

  

Príjemca poskytnutej dotácie  (názov, adresa) 

.................................................................................................................................

............................................................................................. 

 

Názov projektu: 

.................................................................................................................................

............................................................................................. 
 

 

Poskytnuté finančné prostriedky Použité finančné prostriedky Nepoužité finančné prostriedky 

   
 

Doklad číslo 

(faktúra, 

výdavkový 

doklad, ... ) 

Dodávateľ Suma  Dátum úhrady  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Spolu   
 

  

    
    

 

Príjemca dotácie je povinný vrátiť Obci Močenok nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie do 15 

dní od zúčtovania dotácie, najneskôr však do 15. decembra príslušného rozpočtového roka, v ktorom bola 

dotácia poskytnutá.  

 

 
  

Dňa:                                                                            

....................................................................... 

    meno, priezvisko, funkcia a podpis    

       štatutárneho/nych zástupcu/ov 


