
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 
     

 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho 

základu, ktorým je zákon č. 443/2010 Z.z., za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti 

spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. 

Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po 

uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup 

k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej 

osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj 

právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  

písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do 

podateľne  alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov 

zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle 

https://senica.sk/ 
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