
Povinné prílohy k žiadosti o grant pre voľný čas, šport a sociálne aktivity 

 

a) ak  ide o: 

- mimovládnu organizáciu, prílohou je kópia originálu stanov, resp. štatútu 
organizácie opatrená pečiatkou MV SR a výpis z registra občianskych združení; 

- ak ide o inú právnickú osobu, prílohou je kópia výpisu z príslušného registra, 
alebo kópia iného dokladu preukazujúceho vznik právnickej osoby, vrátane 
platných stanov, štatútu, dokladu o právnej subjektivite a pod.,  

- ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, prílohou je príslušná kópia  dokladu o 
oprávnení podnikať: výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie, 

b) kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, 

c) doklad o menovaní štatutárneho zástupcu právnickej osoby, 

d) kópia zmluvy o bežnom účte zriadenom pre účely prijatia dotácií,  

e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti spĺňa podmienky podľa            
čl. VII bod 2 písm. e) pravidiel pre poskytovanie grantov – je súčasťou tlačiva 
žiadosti  

f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že projekt, na realizáciu ktorého žiada poskytnutie 
dotácie z grantového programu, nie je podporený z iných finančných prostriedkov 
rozpočtu hlavného mesta – je súčasťou tlačiva žiadosti  

g) stručné zhrnutie projektu v tabuľkovom spracovaní– je súčasťou tlačiva žiadosti  
 

 

UPOZORNENIE: 
Povinné prílohy pod písm. a), b), c) a d) od roku 2015 budú založené u nás v tzv. 
„registri žiadateľov“.  
Pri podávaní ďalších žiadostí v/po roku 2015 žiadateľ prílohy a), b), c), d) dopĺňa len 
v prípade zmien, resp. dodatkov (t. j. zmien k stanovám, resp. k štatútu organizácie, 
zmien v obchodnom registri, taktiež akýchkoľvek zmien týkajúcich sa právnej 
subjektivity či živnostenského oprávnenia žiadateľa, zmeny štatutárneho zástupcu 
organizácie, či zmeny účtu zriadeného pre účely dotácií).  
Nahradí ich čestné prehlásenie, že v nich nenastali žiadne zmeny. 

 

Prílohy  e), f) a g)  žiadateľ prikladá vždy ku každej žiadosti. 
 

UPOZORNENIE k zasielaniu vyplnených žiadostí 
Žiadosti je potrebné zaslať: 
1.  v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými povinnými 
prílohami na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,  

                              Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže 
                      Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192 
                         814 99 Bratislava  

2. v elektronickej podobe ako dokument word (žiadosť s prílohou  e, f a g)   
na adresu: granty.volnycas@bratislava.sk 

 


