
Žiadosť o dotáciu na rok 2017 pre športové kluby,
 mládežnícke a spoločenské organizácie

Támogatás igénylése a 2017-as évre
Sportszervezetek, ifjúsági és társadalmi szervezetek 

formulár žiadosti /a kérvény űrlapja

1. Presné označenie žiadateľa/ Az igénylő pontos megnevezése :

a) Názov žiadateľa / Az igénylő megnevezése:

b) Adresa alebo sídlo žiadateľa / Az igénylő címe vagy székhelye :

c) IČO/azonosító szám :

d) Meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby, oprávnenej konať za organizáciu
A jogi személy nevében intézkedő személy neve és állandó lakhelye :

e) Meno autora projektu a jeho kontaktné údaje ( adresa, tel. číslo, e-mail )
A projekt kidolgozójának  neve és elérhetősége  (cím, telefonszám, e-mail):

f) Meno zodpovedného za realizáciu projektu:
A projekt megvalósításáért felelős személy neve:

2.   Údaje o projekte/ a projekttel kapcsolatos adatok 

g) Názov projektu, uvedenie účelu, na ktorý sa dotácia má poskytnúť
A projekt megnevezése és célja, amelyre az anyagi támogatást igénylik ::

h) Časový rozvrh čerpania dotácie / Az anyagi támogatás merítésének időbeli szétírása :
 

i)  Rozpočet projektu, štruktúra nákladov, resp. výdavkov, výnosov,  resp. príjmov, štruktúru zdrojov financovania
A projekt költségvetése, a költségek és kiadások, ill. a hozamok és bevételek struktúrája, a finanszírozás forrásainak struktúrája :

   

j)    Požadovaná výška dotácie/az igényelt támogatás összege :

k) Bankové spojenie, číslo účtu žiadateľa/ A kérelmező számlaszáma  :

l) Popis projektu, jeho ciele a význam z hľadiska verejnej prospešnosti a prospešnosti pre  mesto  /  A  projekt  leírása,  annak  közérdekű  
jelentősége  és hozadéka a város részére :



Pozor!  :  k   žiadosti  je  potrebné  doložiť  doklady  osvedčujúce  zhora  uvedené  skutočnosti,  najmä  výpis  z   obchodného  registra, 
živnostenského registra alebo z iného registra (stačí aj kópia). 
Figyelem !  :  a  kérvényhez  csatolni  kell  a   fenti  tényeket  igazoló  dokumentumokat,  főképp a  cégbíróság kivonatát,  a  vállalkozásokat 
nyilvántartó ill. egyéb jegyzék kivonatát (másolat is elegendő).   

3. Údaje o športovom klube alebo organizácií (vyplní len športový klub) 
A sportklub ill. szervezet adatai (csak a  sportklubokra vonatkozik) :

m) Stav členskej základne / taglétszám :
 Počet registrovaných  športovcov v mládežníckych kategóriách :
 Az ifjúsági kategóriákban regisztrált sportolók száma : 

 Počet registrovaných športovcov v seniorských kategóriách :
   A felnőtt kategóriában  regisztrált sportolók száma :

n) Výkonnostná úroveň a dosiahnuté výsledky  za uplynulý rok /iba stručne/ :
Versenykategória  és az év során elért eredmények /röviden/ :

Dátum  ..........................        podpis žiadateľa .............................................
          az igénylő aláírása

Povinná príloha pre športové kluby :
A sportklubokra vonatkozó kötelező melléklet :

Zoznam registrovaných mládežníckych športovcov  /narodený  do  2009/ podľa vekových kategórií :
A regisztrált  ifjúsági sportolók listája /szül. dátum  2009-ig/  kategóriák szerint : 



(p. č.,     meno a priezvisko,     dátum narodenia,    trvalé bydlisko,   kategória, ) 
(s.sz.,            név,           szül. dátum,                     állandó lakhely,   kategória, )


