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    Príloha č. 1 k VZN č. 33./2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participatívny – 

komunitný rozpočet 
 

NÁVRH PROJEKTU 

 
 
 

Názov projektu  

Názov navrhovateľa  

Oblasť1  

Okres, lokalizácia realizácie 
projektu 

 

Celkové výdavky projektu (Eur)  

Nárokovaná výška podpory (Eur)  

Číslo projektu2  

                                                 
1 Navrhovateľ uvedie oblasť, pre ktorú je projekt navrhovaný (Doprava a komunikácie, životné prostredie, voľno časové 

aktivity, kultúra, šport,   sociálna pomoc a sociálne služby) 

Došlo dňa (pečiatka podateľne TSK, čas prijatia) 
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A. Identifikačné údaje navrhovateľa 

1.  Informácie o navrhovateľovi 

Názov  

Sídlo  

Obec (mesto)  

Ulica / číslo domu  

PSČ  

Štát  

Tel. číslo:  

E-mail:  

Web stránka:  

IČO  DIČ  IČ-DPH  

Platca DPH  áno  nie 

Forma 

účtovníctva 
 jednoduché   podvojné 

Právna forma  

Dátum vzniku 

organizácie3 
 

2. Štatutárny(-i) zástupca (-ovia) navrhovateľa4 

Titul (pred menom) Meno Priezvisko Titul (za menom) 

    

Funkcia Telefónne číslo (aj predvoľba) E-mail 

   

3. Kontaktná osoba pre projekt 

Titul (pred menom) Meno Priezvisko Titul (za menom) 

    

Funkcia Telefónne číslo (aj predvoľba) E-mail 

   

4. Informácie o organizácii v pôsobnosti navrhovateľa5 

Názov  

Sídlo  

Obec (mesto)  

Ulica / číslo domu  

PSČ  

Štát  

Tel. číslo:  

E-mail:  

Web stránka:  

                                                                                                                                                         
2  Doplní TSK 
3  Dátum zápisu organizácie do verejného registra, pokiaľ nevznikla zo zákona 
4  V prípade existencie viacerých štatutárnych zástupcov sa tabuľka A.2 opakuje 
5  Relevantné iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje organizácia v pôsobnosti navrhovateľa (napr. škola 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a pod.) 
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5. Partner (-i) navrhovateľa6  
 
Zoznam ďalších subjektov, ktorí sa podieľajú na realizácii a spolufinancovaní projektu 

s uvedením výšky spolufinancovania    
 

Bude navrhovateľ pri realizácii projektu spolupracovať 

s partnermi? Ak áno, uveďte ich. 
    áno         nie 

Partner 1 – Názov / výška 

spolufinancovania v Eur 
 

Partner n – Názov / výška 
spolufinancovania v Eur 

 

 
 

B. Identifikácia projektu 

1.  Základné údaje o projekte 

Miesto realizácie   

Okres a lokalita  

Cieľ projektu  

2. Opis projektu 

Podrobný popis projektu 

 

Zámer projektu 

 

Cieľ projektu 

 

                                                 
6  V prípade existencie partnera je navrhovateľa povinný použiť pre identifikáciu partnera/ov tabuľky A.1 až A.3 pre každého 

partnera a uviesť ich v prílohe projektu. 
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Očakávaný prínos projektu 

  

Participácia verejnosti 

Vypĺňa iba navrhovateľ. Popísať spôsob zapojenia verejnosti pri realizácii projektu 

Forma medializácie projektu, resp. jeho dostanie do povedomia verejnosti 

Popis spôsobu a miery informovania a zabezpečenia publicity projektu 

Návrh propagácie TSK ako partnera projektu zverejnením Erbu 

Popis spôsobu propagácie TSK ako aj použitia Erbu TSK  

3. Aktivity projektu 

P. č. Názov aktivity Stručný popis aktivity 

1.   

2.   

n   

4. Harmonogram projektu - predpokladaný termín realizácie projektu  

Dĺžka realizácie projektu 

(v mesiacoch) 
 

Harmonogram realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít 

Názov aktivity: Začiatok realizácie 
Ukončenie 

realizácie: 

Aktivita 1 mm/rrrr mm/rrrr 

Aktivita 2   

Aktivita n   
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5. Rozpočet projektu 

Nárokované výdavky7 

Názov výdavku 
Podiel výdavku z celkových 

nárokovaných výdavkov ( %) 

  

  

  

  

Spolu  

Nenárokované výdavky8  

Názov výdavku 
Nenárokovaná 

výška výdavku 

Podiel výdavku 

z celkových 

nenárokovaných 

výdavkov ( %) 

   

Spolu  

6. Zdroje financovania 

Celkové výdavky projektu [Eur]  

Celkové nárokované výdavky [Eur]  

Celkové nenárokované výdavky [Eur]  

z toho  – vlastné zdroje  

 - sponzorské a i.  

Intenzita pomoci [%] 
vyjadrí sa ako podiel nárokovaných 

výdavkov ku celkovým 

 
 

 
 
 

C. Zoznam príloh 

Poradové 

číslo 
Názov prílohy Originál / kópia9  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

                                                 
7 Výdavky, na ktoré je grant požadovaný. 
8 Výdavky, na ktoré nie je možné poskytnúť grant v zmysel VZN č. 33/2017, prípadne výdavky presahujúce maximálnu 

výšku grantu, ktoré tvoria integrálnu súčasť projektu 
9
 Navrhovateľ uvedie O – v prípade, že prikladá originál dokladu, resp. jeho úradne overenú kópiu, K – 

v prípade, že prikladá fotokópiu dokladu 
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E. Čestné vyhlásenie navrhovateľa 

 

Ja, dolupodpísaný navrhovateľ (štatutárny zástupca navrhovateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 

 všetky informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne; 

 sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č. 

33/2017; 

 na nárokované výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto 
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc; 

 spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 33/2017; 

 som si vedomý skutočnosti, že na grant nie je právny nárok a že rozhodnutie Grantovej 

komisie je konečné a nemenné; 

 som si vedomý svojej právnej a / alebo trestnej zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené 
finančné prostriedky pri uvedení nesprávnych / zavádzajúcich údajov, alebo pri 

nedodržaní podmienok financovania; 

 právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú/ -ého zastupujem nemá daňové 

nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenia a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie, nie je voči nemu vedené exekučné konanie; 

 navrhovateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, TSK, iným vyšším územným 
celkom, obciam, mestám a mestským častiam; 

 voči navrhovateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia, 

nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre 

nedostatok majetku; 

 voči právnickej osobe, alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú / -ého zastupujem, nie 
je vedený výkon rozhodnutia; 

 navrhovateľ nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie; 

 právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú / -ého zastupujem neporušuje 

zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; 

 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa 
týkajú uvedených údajov a skutočností.  

 

Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách v 

súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu. 
 

Súhlasím s tým, že údaje uvedené v projekte môžu byť použité na štatistické účely a na účely 

monitorovania, reportovania a evalvácie. 

 

Titul, meno a priezvisko 

štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):  
 

 

Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov): .................................................................... 

 

 
Miesto podpisu: ........................... 

 

Dátum podpisu: ........................... 
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D. Podrobný rozpočet projektu  

Rozpočet projektu 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  
Výška 

výdavku 

[Eur] 

Z toho 
nárokovaná 

výška 

Aktivita 
projektu 

% podiel 
z celkových 

výdavkov 

Druh 
výdavku10 

 žiadateľ uvedie typ, množstvo a ďalšie 

charakteristiky výdavku 

  

číslo 

aktivity, 

s ktorou 

výdavok 

súvisí  

 

 

       

       

       

Spolu      

 

                                                 
10 Uvedie sa B – pre bežné výdavky, K – pre kapitálové výdavky 


