VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie

1) Dotácia predsedu BBSK

Dotácia poslancov ZBBSK
Dotácia zdravotníctvo

x

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2015
Názov žiadateľa

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Obec Breziny, Obecný úrad

Štatutárny zástupca
Právna forma
žiadateľa:

Ondrej Frlajs

(uviesť konkrétne)

X Obec, mesto

Občianske združenie

Rozpočtová org.

Cirkev a cirkevné zar.

Nezisková org.

Príspevková org.

Združenie práv. osôb

Štátna organ.

Matica slovenská

Iné (uviesť aké) ....................................................

Adresa/okres
Kontakt

Obec Breziny, Obecný úrad Horné Breziny 141, 962 61 Breziny

Identifikačné čísla

IČO: 00319741

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

SK3302000000000007424412

pobočka Zvolen

Názov projektu
Podrobný popis
projektu,
cieľ a účel projektu

Tel: 045/5387124

E-mail: obecbreziny@centrum.sk

2. ÚDAJE O PROJEKTE
Detské ihrisko obce Breziny - II. etapa rekonštrukcie
Sme malou obcou, ktorá je súčasťou mikroregiónu Pliešovská kotlina. V obci
žije 355 obyvateľov, ktorí sa aktívne zapájajú do verejného diania v obci. Ich
sociálne potreby sú obmedzené, preto im obec chce cez realizáciu projektov
pomôcť k skvalitneniu ich života. Cieľovou skupinou projektu sú všetci
obyvatelia našej obce.Účel projektu – vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry
a športu v obci.
V druhej etape rekonštrukcie ihriska chceme opraviť športovú časť.
Využitie športoviska je celoročne. Organizujeme tenisový turnaj, nohejbal,
športové hry a cez zimné obdobie si ho mladí občania upravujú na ľadovú
plochu. Počas večerných hodín je ihrisko osvetlené verejným osvetlením.
Pri ihrisku má obec menšiu budovu, ktorá slúžila ako požiarna zbrojnica.
Po rekonštrukcii bude budova plniť doplnkovú funkciu k ihrisku ako šatňa,
sklad športového náradia a cez zimu aj na prípravu teplých nápojov pre
deti. V tomto roku sme zakúpili strešnú krytiny na opravu strechy.
Pri väčších kultúrnych podujatiach, oslavách, výročiach slúži tento priestor
aj na zhromaždenie obyvateľov obce, vystúpenie hudobných skupín,
umelcov, lebo obec nemá zriadenú centrálnu časť – námestie.

Realizácia
Predpokladaný termín: 2015
Miesto: Breziny
Celkové náklady
5 100,00 €
Požadovaná dotácia
4 000,00 €
Položkovitý rozpočet projektu: (konkretizovať položky slovne, finančne a položky

100 %
78,5 %

V eurách:

stručne popísať):

1. Oprava strechy,(výmena krovu, výmena strešnej krytiny, montáž odkvapových
žľabov
2. Oprava múrov z vonkajšej a vnútornej strany budovy (stierky, výmurovka)
3. Oprava elektrických rozvodov, vypínačov, osvetlenia
4. Pletivo na oplotenie a stĺpiky

2 500
1 000
300
600

5. Oprava lavičiek vo vonkajšej časti ( murovaná časť a drevená časť na sedenie )
6. Zakúpenie baskedbalových košov
7. Nákup materiálu na kovové nosiče košov, volejbalových sietí
8. Nákup farby, riedidlá – náter plotu, lavičiek

300
150
150
100

3. PREHLÁSENIA
Prehlasujem, že na spolufinancovanie projektu, na ktorý požadujem dotáciu, mám zabezpečené
krytie výdavkov z vlastných alebo iných zdrojov a na spolufinancovaní predmetného projektu
sa zaväzujem podieľať z vlastných alebo iných zdrojov najmenej vo výške 10% z poskytnutej
dotácie.
Týmto zároveň prehlasujem, že nie som v konkurze ani v likvidácií a mám vysporiadané záväzky
voči štátu a BBSK okrem záväzkov vyplývajúcich z projektu s názvom
............................................................................................, ktorý je realizovaný s finančnou
podporou BBSK a ktorý som povinný vyúčtovať do ....................., a to v celkovej výške ............ €.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a prílohách k tejto žiadosti sú presné, pravdivé
a úplné. Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé
alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom.
Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov týmto zároveň slobodne dávam výslovný a zrozumiteľný prejav vôle,
ktorým vedome vyjadrujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom
BBSK, na účely posúdenia tejto žiadosti a poskytnutia požadovanej dotácie, a to v rozsahu
uvedenom v tejto žiadosti. Súhlas udeľujem po dobu archivácie určenej osobitnými právnymi
predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Ondrej Frlajs, starosta
V Brezinách dňa 26. 11. 2014
Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu:

Legenda:
1) Označenie žiadosti : výber označte X

4. Povinné prílohy k žiadosti (kópie)
I. Doklad preukazujúci oprávnené osoby konať za žiadateľa.
II. Potvrdenie banky alebo zmluva o zriadení bankového účtu v tvare IBAN na ktorý
má byť poukázaná dotácia.
III. Doklad o pridelení IČO.
IV. Doklad o vzniku subjektu:
1. FO podnikatelia: kópia živnostenského listu.
2. PO : výpis z obchodného registra kópia.
3. Neziskové organizácie: zriaďovacia listina, stanovy s potvrdením registrácie
o založení.
4. Zdravotnícke organizácie: číslo povolenia na prevádzku zdravotníckeho
zariadenia (ak ide o žiadateľa podľa Článku 2 bod 1 písm. c) tohto VZN).
Tieto prílohy sa povinne predkladajú spolu so žiadosťou
na oddelenie financií Úradu BBSK

VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Príloha č. 2 – Vzor čestného prehlásenia

BBSK

Čestné prehlásenie žiadateľa

Čestne prehlasujem, že dolu podpísaný žiadateľ Obec Breziny, Obecný úrad Horné Breziny 141,
zastúpený Ondrjom Frlajsom, starostom obce

-

má vysporiadané záväzky voči BBSK

-

nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní

-

má vysporiadané záväzky voči štátu.

Toto čestné prehlásenie som vykonal(a) dobrovoľne s plnou zodpovednosťou pre potreby BBSK
za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov
v tomto čestnom prehlásení.

V Brezinách dňa 26. 11. 2014

