
ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA ŽILINA – PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2016


Názov, adresa, IČO, telefón, e-mail športového klubu



Číslo účtu a názov banky: 



Štatutárny zástupca športového klubu (meno, adresa, telefón, mobil, e-mail):



Športové odvetvie športového klubu





Členská základňa športového klubu







Úspechy športového klubu v roku 2015








Tréneri pôsobiaci v športovom klube v roku 2016










Spolupráca s mestom Žilina + filantropia, dobrovoľníctvo za rok 2015








Žiadateľ čestne prehlasuje, že:

	je oprávnenou osobou/štatutár  konať v  mene organizácie, 
	nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
	nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
	má vysporiadané finančné vzťahy s Mestom Žilina,

je – nie je platcom DPH (nehodiace preškrtnite).



Dátum:





..................................................................
      							Podpis štatutárneho zástupcu organizácie
							 a pečiatka


								   

















Komentár k vypĺňaniu formulára 
(tento komentár slúži len pre žiadateľa, nie je súčasťou žiadosti a netreba ho prikladať ku žiadosti)

1.	Športová dotácia - formulár – žiadosť o dotáciu od mesta Žilina vyplňte v počítači. Doručte ho vytlačený v papierovej podobe v príslušnom počte - 2 vyhotovenia. 

2.	V bode číslo 5 – členská základňa:
Uviesť počet vlastných registrovaných členov (športová licencia) v príslušnej športovej federácií k mesiacu podania žiadosti o dotáciu. V členskej základni môže byť uvedený športovec len 1 krát, bez ohľadu na viac športových licencií (napr. hokej –hokejbal; plávanie –vodné pólo atď.). Akceptovaní budú členovia klubu s licenciou na príslušný kalendárny rok 2016 (nie neobmedzená športová licencia). Nutné potvrdené tlačivo príslušného národného zväzu s menným zoznamom športovcov (len športovci, nie funkcionári klubu). Dospelých  športovcov  príslušného klubu započítať do členskej základne  len v prípade, že nemajú uzavreté profesionálne zmluvy. Bez potvrdeného tlačiva príslušným zväzom s menným zoznamom nebude žiadosť hodnotená!!! V prípade nepravdivých údajov bude žiadosť vopred vylúčená!!!

3.	V bode číslo 6 – úspechy športového klubu: 
Uviesť najvyššie dosiahnuté úspechy jednotlivcov prípadne družstva  športového klubu v predchádzajúcom roku v rámci SR, či v zahraničí, prípadne uviesť najvyššiu  súťaž, v ktorej športové družstvo hralo v roku 2015. Nutné uviesť link na internetovú stránku, kde sa dá overiť uvedená informácia.

4.	V bode číslo 7- tréneri v športovom klube:
Uviesť aktuálny celkový počet trénerov v klube a počet trénerov s príslušnou platnou zväzovou licenciou. Nutné doložiť potvrdenie o tréneroch z príslušného zväzu, prípadne kópie platného trénerského osvedčenia.  

5.	V bode číslo 8 – spolupráca s mestom Žilina, filantropia + dobrovoľníctvo za rok 2015.
Uviesť spoluprácu na projektoch, športových podujatiach a pod. s mestom Žilina.































VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE

Názov organizácie/ fyzickej osoby podnikateľa, ktorá podáva vyúčtovanie



Číslo dotácie




Správa o použití finančných prostriedkov:






Presné vyúčtovanie finančných prostriedkov:
Doklad č.
Položka

Suma






































Dátum:


							   ................................................................
							  Podpis štatutárneho zástupcu organizácie
							   a pečiatka



Povinné prílohy:
Kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku.
Kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti.
Kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie.

Oprávnené výdavky:

Nájom priestorov pre činnosť športového klubu.
Náklady spojené s činnosťou klubu t.j. nákup materiálu, cestovné náklady na súťaže.

Neoprávnené výdavky:

Všetky náklady, ktoré nesúvisia s činnosťou športového klubu.
Mzdy, odmeny v klube, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
Nákup alkoholických a tabakových výrobkov.
  





