
Žiadosť o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20 

 

 

I. Názov projektu:  …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….… 

Autor projektu: ………………………………………………………………………... 

Komisia pri MsZ (označte): 1. Komisia športu 
    2. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež 
    3. Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť 
    4. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného  

    prostredia 
     5. Komisia na prevenciu kriminality a iných  

    protispoločenských činností 
 
 Príspevok projektu k strategickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Senica. Označte, ktorý tematický cieľ projekt napĺňa: 

        1. Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu 
  2. Budovanie centra rekreačného turizmu 
  3. Podpora kvalitného vzdelávania 
  4. Garantované sociálne služby 
  5. Zdravý životný štýl 
  6. Rozvoj športu a športovej infraštruktúry 
  7. Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych  
      podujatí 
  8. Podpora aktivít pre mládež 
  9. Zelené mesto 
10. Ochrana prírody, životného prostredia a ekologická  
      stabilita územia 

 

II. Informácie o organizácii predkladajúcej projekt: 
 
1. Názov organizácie: …………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………………... 

2. Adresa:  ………………………………………………………………………….. 

    Tel., mobil: ……...……………………………………………………………….. 

    E-mail:  ………………………………………………………………………….. 

3. Štatutárny zástupca: ……………………………………………………………… 

4. IČO: ………………………… 

 

 
 
 



III. Informácie o projekte: 
 
1. Účel poskytnutia dotácie (označenie konkrétneho použitia, úlohy, akcie a pod.) 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

.…………………………………………………………………………………………...……. 

 

2. Stručná charakteristika projektu: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Miesto a dátum realizácie (od - do):  ……………………………………………… 

 

4. Údaje o predpokladaných nákladoch účelu, na ktorý sa žiada dotácia: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Rozsah, výška dotácie z rozpočtu mesta: ……………………………….. 

 
 

IV. Peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu poukázať: 

 

Názov banky: ............................................................................... 

IBAN: .......................................................................................... 

 
 



    V. Vyhlásenie 
 
Vyhlasujem, že nemám daňový nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku voči 
mestu. 
 
 

V Senici dňa .............................. 
 

 
 

Podpis a pečiatka organizácie 

 
Príloha: 
1. Výpis z registra trestov právnických osôb, nie starší ako 3 mesiace. 
 
 
Žiadosti môžete zasielať do 28.02. príslušného kalendárneho roka na adresu: 
Mesto Senica, Ivan Tobiáš, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica. 
 
Prehľadný rozpočet projektu: 
 
Hnuteľné veci neinvestičného charakteru 
(napr. náradie, výstroj, materiál, literatúra, 
oblečenie...) 

Obstaranie služieb a prác neinvestičného 
charakteru (napr. oprava a údržba objektov, 
úhrada dopravy....) 

Popis veci Suma Popis služby Suma 

    

    

    

    

    

    

    

 Spolu  Spolu  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neinvestičné úpravy objektov 
(napr. drobné terénne úpravy...) 

Prevádzkové náklady 
(napr. propagácia, strava, občerstvenie....) 

Popis úpravy Suma Popis nákladov Suma 

    

    

    

    

    

    

    

 Spolu  Spolu  

Náklady spolu 
     

 


