
Príloha č.  3  Povinné prílohy k žiadosti: 

1) aktuálny výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (originál, alebo overená 
fotokópia)   
od 1.9.2018 v súlade so Zákonom č. 177/2018 Z.z. (Zákon proti byrokracii) nie je 
potrebné predkladať  
a) právnická osoba - výpis z Obchodného registra SR 
b) fyzická osoba - podnikateľ - výpis zo Živnostenského registra SR 
c) občianske združenie, záujmové združenie práv osôb, nezisková organizácia 

poskytujúca všeobecne prospešné služby – výpis z registra MV SR  
d) poskytovatelia sociálnych služieb podľa osobitného predpisu- výpis z registra 

poskytovateľov sociálnych služieb príslušného samosprávneho kraja, 
 

2) aktuálne znenie stanov, zriaďovacej listiny, prípadne iných listín preukazujúcich práva 
a povinnosti orgánov žiadateľa, vrátane dokladu preukazujúceho oprávnenie konať  
- zástupcu žiadateľa (stačí fotokópia, nemusí byť overená) 

 
3) výpis z registra trestov právnickej osoby (originál, alebo overená fotokópia) 

 
4) počet a zoznam verejnoprospešných aktivít vykonaných v  troch predchádzajúcich 

kalendárnych rokoch pri žiadosti o dotáciu na projekt a na činnosť v rámci Karlovej Vsi 
alebo Bratislavy vrátane bezodplatných akcií pre Karlovu Ves 

 
5) vyhlásenie o výške prijatej dotácie od mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

v predchádzajúcich troch rokoch (rok, suma v eurách) 
 

6) počet členov organizácie aj s menným zoznamom a trvalým pobytom,  
            

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkovitý rozpočet upravený na sumu, ktorá bola ako 
dotácia schválená na projekt/činnosť v súlade s § 12 ods. (2) písm. e) nariadenia (Príloha č. 5) 
Rozpočet je potrebné upraviť na sumu, ktorá bola ako dotácia pridelená (max 75 % z celkových 
N na projekt) + vyčísliť minimálne 25 % z celkových nákladov ako spoluúčasť (vlastné, alebo 
iné získané zdroje) v eurách a v percentách 

Nepeňažná spoluúčasť (§2 odsek 1 písm. b)) môže byť preukázaná max do výšky 500 eur. (§7 
odsek 6 písm. a)) 
Poskytnutie služby, práce alebo inej ľudskej činnosti sa oceňuje sadzbou 2,50 eur/hod./osoba 
(§2 odsek 1 písm. b))  
Občerstvenie (§5 odsek 4) – max do výšky 20 % z celkovej sumy poskytnutej dotácie 
 
Žiadosť musí byť úplná (spolu s prílohami), určitá a zrozumiteľná. 

Žiadosť musí podať oprávnený žiadateľ. 

 
 
 
 


