
Príjmy (z akých zdrojov budú finančné 

prostriedky)
Spolu €

1.

2.

3.

4.

SPOLU

Výdavky (na akú položku, tovar, 

službu a koľko budete potrebovať na 

projekt)

Spolu €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SPOLU

V Seredi dňa: Pečiatka

Rozpočet ŠK, OZ na II polrok 2019  *1

Názov ŠK, OZ: 

Podpis štatutára



Celková suma uvedená v Žiadosti o dotáciu musí súhlasiť s celkovou sumou v prílohách

Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane....

Výdavky:

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám!

Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé podpoložky,

nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu viesť k neposkytnutiu dotácie,   

resp. môžu ovplyvniť jej výšku.

Príjmy:

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

Položky je potrebné podrobne rozpísať podľa presného plánovaného čerpania, podľa funkčnej klasifikácie účtovníctva 



Rozpočet ŠK, OZ na II polrok 2019  *1

Názov ŠK, OZ: 



Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane....



Príjmy Spolu €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

SPOLU

Výdavky Spolu €
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

SPOLU

Pečiatka

Hospodárenie ŠK, OZ rok 2018

Názov ŠK, OZ: 

Príjmy:

Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane....

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám!

Výdavky:

Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé podpoložky,

nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu viesť k neposkytnutiu dotácie,   

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

 Podpis štatutáraV Seredi dňa:

resp. môžu ovplyvniť jej výšku.

Položky je potrebné podrobne rozpísať podľa presného plánovaného čerpania, podľa funkčnej klasifikácie účtovníctva 



Hospodárenie ŠK, OZ rok 2018

Názov ŠK, OZ: 

Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane....

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám!

Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé podpoložky,

nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu viesť k neposkytnutiu dotácie,   

resp. môžu ovplyvniť jej výšku.



áno nie

V Seredi dňa: Pečiatka Podpis štatutára

Zoznam členov 

Meno Priezvisko
Miesto trvalého 

pobytu
Rok nar.

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

Registrácia na zväze

Žiadame predložiť kompletný zoznam všetkých členov ŠK, OZ ku dňu podania 

žiadosti, registrovaných členov preukázať súpiskou, prípadne doložiť iné relevantné 

doklady k preukázaniu registrácie 

Por. č.



1. Počet členov ku dňu podania žiadosti

2. Počet členov do 18 rokov

3. Priemerný počet tréningových hodín týždenne  

4. Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2019

5.

6.

7.

8.

9.

V Seredi dňa: Pečiatka                                                                           Podpis štatutára:

Propagácia Mesta Sereď: 

Sumár akcií organizovaných v meste Sereď alebo v spolupráci s mestom Sereď : 

Názov ŠK, OZ: 

Kritérium SPOLU 

10.

Plánované športové súťaže iné (názov, úroveň, počet účastníkov celkovo, z toho z klubu,  ďalšie info)

Vlastné ihrisko umožňujúce tréningy

Plánované športové súťaže organizované klubom (názov, úroveň, počet účastníkov celkovo, z toho z klubu, ) 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2018:                                                                                                                                                                                                                                                            


