Príloha č. 1

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060
069 01 SNINA

Dotazník k žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Snina pre rok

I. časť – Základné údaje o žiadateľovi
1.

Žiadateľ – názov organizácie

2.

Sídlo organizácie – adresa

3.

Právna forma *

*
4.
*

Občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, Slovenský Červený kríž, súkromná osoba a pod.
Číslo a dátum registrácie *
Číslo registrácie je uvedené na poslednej strane zakladajúcich listín organizácie, napríklad stanov organizácie. V prípade
príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie číslo uznesenia, ktorým ju zriaďovateľ zriadil. V prípade obchodnej spoločnosti číslo,
pod ktorým je organizácia zapísaná v obchodnom registri.

5.

Dátum vzniku organizácie

6.

IČO

8.

Číslo účtu organizácie

7.

DIČ

Kontaktná adresa, telefón, fax,
9.

e-mail, www. stránka organizácie

Predseda (prezident, riaditeľ)
10. organizácie - meno, adresa, tel.
Štatutári organizácie
- meno priezvisko

11.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
telovýchova a šport

12.

Prioritná oblasť

kultúrno - spoločenské
aktivity
cestovný ruch a kultúrne
dedičstvo

školstvo a vzdelávanie
sociálne služby, ochrana
ľudských práv a základných
slobôd
zdravie

Výkonný výbor organizácie,
13. alebo vedenie organizácie
- meno priezvisko

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

II. časť – Počty aktívnych členov organizácie
a) Členovia:
13. počet dospelých od 19 rokov*

mužov:

žien:

14. počet dorastencov od 15 do 19 rokov*

chlapcov:

dievčat:

15. počet žiakov do 15 rokov*

chlapcov:

dievčat:

17. počet stálych zamestnancov na základe pracovnej zmluvy

mužov:

žien:

18. počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti

mužov:

žien:

19. počet dobrovoľných trénerov, cvičiteľov, vedúcich krúžkov mužov:

žien:

16. počet členov organizácie spolu*
*

Uvádzajte aktuálne počty registrovaných členov vo vašej organizácii.

b) Kádre:

20. počet trénerov, cvičiteľov, vedúcich krúžkov a pod., spolu

III. časť – Činnosť organizácie

21.
Zameranie organizácie *

*

Stručne popíšte cieľ a zameranie vašej organizácie. športové, kultúrne, duchovné - cirkevné, sociálne – charitatívne a iné.

IV. časť – Oblasť hodnotenia a výsledkov organizácie
22. Uveďte koľko stupňov súťaží je vo muži, ženy
vašom športe*
23. Uveďte koľko stupňov súťaží je vo starší dorast (juniori-ky)

mladší dorast (kadeti-ky)

vašom športe*
24. Uveďte koľko stupňov súťaží je vo starší-ie žiaci-ky

mladší-ie žiaci-ky

vašom športe*
*

napríklad: v zápasení v kategórií mužov je 1.liga, 2.liga, v kategórií staršieho dorastu 1. liga, krajská súťaž a pod.

a) Pre športové kluby, kolektívne športy:
25. Uveďte stupeň súťaže a umiestnenie

muži

ženy

starší dorast (juniori-ky)

mladší dorast (kadeti-ky)

starší-ie žiaci-ky

mladší-ie žiaci-ky

vášho družstva minulej sezóne

26. Uveďte stupeň súťaže a umiestnenie
vášho družstva minulej sezóne

27. Uveďte stupeň súťaže a umiestnenie
vášho družstva minulej sezóne
Uveďte úspechy jednotlivcov
v kolektívnom športe v minulej
sezóne*

28.

*

reprezentácia kraja, Slovenska, účasť na ME, MS, OH a pod.

Koľko súťažných zápasov (stretnutí)
ste odohrali v minulej sezóne

29.

- uveďte počet.

v Snine
muži, ženy
starší dorast (juniori-ky)
mladší dorast (kadeti-ky)
starší-ie žiaci-ky
mladší-ie žiaci-ky
starší-ie minižiaci-ky 6
mladší-ie minižiaci-ky 5

mimo Sniny

1.

Pre športové kluby, jednotlivcov:

Uveďte kategóriu, stupeň súťaže

30.

(stupeň turnaja) a umiestnenie vášho
športovca v minulej sezóne

31. Koľkých súťažných turnajov ste sa

v rámci SR

v Snine

v zahraničí

zúčastnili v minulej sezóne
- uveďte počet

2.

Pre kultúru a iné organizácie:
Uveďte úspechy vašej organizácie v minulom
roku .
-

počet schválených projektov v minulom roku.

-

vyjadrenie nejakej autority, ktorá pozná
aktivity vašej organizácie, skupiny, prípadne

32.

s ňou spolupracuje ( riaditeľ školy, CVČ,
kňaz, riaditeľ charity a pod.) + pečiatka.
-

má vaša organizácia partnerstvo, alebo
spoluprácu v zahraničí (môžete stručne
charakterizovať)

33. Uveďte počet , koľkých podujatí ste sa

v Snine

zúčastnili v minulom roku

V. časť – Oblasť práce vašej organizácie v prospech mesta
34. Stručne uveďte akou prácou, alebo ako sa
podieľate na rozvoji mesta

VI. časť – Oblasť systematickej práce a časovej pravidelnosti
a) Pre športové kluby
35. Uveďte kde, v ktorých dňoch a akých časoch
v tomto roku vaše družstvá trénujú, nacvičujú.

v rámci SR

v zahraničí

b) Pre kultúru a iné organizácie:
Aká je periodicita vašich pravidelných
stretnutí

36.

-

uveďte aj väčšie akcie (výlety, tábory, koncerty, púte
a pod.) organizované nepravidelne, ktoré ste
uskutočnili v minulom roku.

-

počet akcií, typ, zameranie, počet účastníkov
charakterizujte.

37. Uveďte v akých priestoroch vaša organizácia pracuje
38. Uveďte náklady na priestory v ktorých vaša organizácia pracuje za minulý kalendárny rok
39. Váš minuloročný rozpočet bol
40. Výška požadovaného finančného príspevku
Zoznam povinných príloh k žiadosti
-

41.

Doklady o registrácii žiadateľa (IČO, zakladateľská
zmluva, štatút a pod.)

-

Doklady o vedení bankového účtu (1x kópia)

*Ak sa vám do niektorej z koloniek nezmestí vpísanie textu, môžete použiť aj iný papier, ako prílohu k tomuto dotazníku.
Poznámka: Podmienkou zaregistrovania Vašej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Snina je, pravdivé vypísanie tohto dotazníka, v prípade
pridelenia dotácie a zistenia nepravdivých údajov v tomto dotazníku, bude možné vymáhanie a vrátenie pridelenej dotácie, v budúcnosti zamietnutie
vašej žiadosti o ďalšiu dotáciu. Svojim podpisom potvrdzujete, že ste si vedomí o následkoch pri nepravdivom vypísaní tohto dotazníka. Prehlasujem,
že uvedené údaje sú pravdivé.

Dátum:
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

