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ŢIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA SERE

NA ROK 2017

Označenie cieľovej oblasti v zmysle § 3 VZN Mesta Sereď č. 7/2012
g) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
1)

Ţiadateľ

(Názov PO, FO, IČO):
2)

Štatutárny zástupca organizácie

(Meno, priezvisko)
3)

Adresa ţiadateľa

(sídla, resp. trvalého pobytu)

Školský basketbalový klub Sereď
IČO: 50095382
Vladimír Ujlacký - predseda ŠBK
Jaroslav Čomaj - podpredseda ŠBK
Školský basketbalový klub
Fándlyho 763/7A
926 01 Sereď

4)

Bankové spojenie:

SK11 0900 0000 0051 1142 6154

5)

Tel., fax, mail:

6)

Názov projektu

7)

Účel pouţitia dotácia:

8)

Celkový rozpočet projektu:

+421 917 074 837 ujlacky.v@gmail.com
+421 903 139 459 riaditel@zsjfsered.sk
Športová činnosť Školského basketbalového
klubu Sereď
Zabezpečenie športovej - súťažnej činnosti ŠBK
Sereď
8 662,17 €

9)

Poţadovaná výška dotácie:

6 900,- €

10)

Miesto a dátum realizácie:

Sereď a SR rok 2017

POPIS PROJEKTU:
Ciele projektu
Vý hova ládeže k pravidel é u športova iu. Podpora školského športu v športový h
prípravká h a za ezpeče ie súťaž ej či osti pre družstvo ladší h i i asket alistov, starší h
minibasketbalistov a mikroligy.
Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený):
Pre deti vo veku 6 - 12 rokov
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Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu):
Zabezpečenie činnosti družstva mladších minibasketbalistov a starších minibasketbalistov v
súťaži SBA, prípraviek v mikrolige a podpora organizovania prípravy, turnajov a podobne.
Zabezpečiť účasť členov na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre
a pod., na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach).

Materiály (články, fotografie, webové odkazy), v ktorých ŠK, OZ propagovalo Mesto
Sere v predchádzajúcom roku:
www.sbksered.sk
Prínosy projektu do budúcnosti:
Zvyšovanie záujmu detí o pravidelné športovanie. Dlhodobá výchova detí a mládeže,
zabezpečenie voľnočasových aktivít a rozvoj mládežníckeho basketbalu v Seredi.

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov v projekte):
Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky

Suma v €

Členské

964,00

Sponzori

300,00

Dotácia mesta

6 900,00

Zostatok z roku 2016

198,17

2% z daní

300,00

Príjmy spolu

8 662,17

Výdavky (na akú položku, aký tovar, službu a koľko budete potrebovať
na projekt

Suma v €

Náklady na športovú činnosť: Súťažné zápasy – doprava, stravné, náklady na
trénerov, náklady na rozhodcov, turnaje, vzdelávanie trénerov, štartovné,
výchovné a vklady do súťaží

7 460,00

Materiálne zabezpečenie - nákup športového oblečenia, tréningových
pomôcok, zdravotníckych potrieb, náklady na agendu a administratívu

1 202,17

Výdavky spolu

8 662,17
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Prehlásenie
v zmysle § 6 ods. 4 tohto nariadenia, ţe ku dňu podania ţiadosti, ţe ţiadateľ
a)
nemá záväzky voči mestu a voči organizáciám založeným a zriadeným mestom;
b)
nemá záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny;
c)
nie je v úpadku;
d)
nie je vo vzťahu k nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia alebo
bolo konkurzné konanie v minulosti zastavené pre nedostatok majetku;
e)
nie je vedená exekúcia na jeho majetok.

Prílohou sú aj:
a)
doklad osvedčujúci existenciu subjektu (napr. aktuálny výpis z príslušného registra nie starší
ako 3 mesiace),
b)
preukázanie spolupráce s mestom pri organizovaní aktivít a podujatí celomestského
charakteru,
c)
ďalšie dokumenty preukazujúce predchádzajúcu činnosť žiadateľa (napr. fotodokumentácia,
súťažné výsledky a pod.

V Seredi dňa: 10.01.2017

Vladimír Ujlacký
predseda správnej rady ŠBK Sereď

