
Formulár fiadosti
o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 6/2013

Žiadater: 1) Športový klub ARCHING, sídlo: Komenského S84/9, OS801poprad . .
kontaktná adresa: Maäa 21, OS311 smižan~ ~ítER.TSKV UR.í\O \

~ ~D!~~KANovAVES
Štatutárny zástupca fiadatera: 2) Ivan Vaško, prezident klubu, +4219~----
skarching@gmail.com ::x:SI..O - 5 -62- 2ot~

Právna forma:') občianske združenie • .""" ••••fel\:::'"-~...I-<__ ""'~··.·

Zápis v registri MV SR pod črslom W3/1-900/90-343 87 zo dna 28.0š..~--·· 0.0·_

Právna subjektivita: S) áno

Číslo bankového účtu: 4009086398nSOO

IČO: 6) 42089760
OIČ: 7) 2023116073

Názov projektu, úlohy, akcie: 8)

Preteky psích záprahov na suchu - šprint, Spiäská Nová Ves 2014, IV. ročnfk

Termfn a miesto realizácie: 2S. - 26. 10.2014, Letisko Spiäská Nová Ves

Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: : 9) spoluorganizátor, záštita, spolufinancovanie

Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu, akcie: 10) úlohou akcie je propagácia športu psich
záprahov, propagácia mesta Spišská Nová Ves a okolia, dostať toto podujatie do povedomia
v celosvetovom meradle športu psích záprahov - usporiadanie ME a MS

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane Ipecifikácie výdavkov
- v zmysle § 4, pís. e) VZN č. 6/2013: 11)

Rozpočet
Výdavky:
Značenie trate, administrativa:
Mzdy - personálne zabezpečenie:
Kosenie trávy:
Zdravotná služba:
Strážna služba:
Komentátor a ozvučenie
Strava pre účastníkov a personál:
Prenájom priestorov:
Časomiera:
Spomienkové predmety, diplomy:
Propagácia (plagáty, citylig hty , bilboardy, ...):
Poplatok za prihlásenie do SP IFSS:

2S0,-€
1000,-€

100,- €
100,-€
200,-€
600,-€

1000,-€
SOO,-€
4S0,-€

1200,-€
1000,-€
200,- €

Spolu: 6650,- €

PriJmy:
Dotácia mesta SNV:
ŠKARCHING:
2 % z dane
Štartovné:
Sponzorské:

4000,- €
850,-€
300,-€

1000,-€
SOO,-€

Spolu: 66S0,-€

Účel použitia dotácie r'!lesta SNy: mzdy - personálne zabezpečenie, kosenie trávy, strážna služba
komentátor a ozvučenie, časomiera, propagácia I



Celková výJka dotácie pofadovaneJ od mesta: 12)
4000,-€

Predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvaterov: propagácia mesta Spišská Nová Ves
a okolia, vyplnenie vorného času, možnosť zapojiť sa do súťaženia - vyskúšaf si šport psích
záprahov - možnosť štartu neregistrovaných pretekárov, súťaž pre deti

POVINNÉ PRfLOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr.
živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle §4, pís. b) VZN č. 6/2013
2. Prehlásenie, že žiadater nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz
pre nedostatok majetku - v zmysle §4, pís. d) VZN Č. 6/2013

1) Presnáidentifikácia žiadateľa o poskytnutie dotácie v súlade s výpisom z registra: Názov, adresa, resp. sídlo, psC
Z) Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, e-mailová adresa
3) Napr. s. r.o., a. s., nezisková organizácia, prfspevková organizácia, rozpočtová organizácia, spolok, združenie,
občianske združenie, cirkev, atď.
4) Uviesť druh registra, napr. obchodný, živnostenský, register Krajského úradu, register MV SR
5) Pokiar sa jedná o organizačnú jednotku treba preukázať právnu subjektivitu stanovenú zríadovateľskou listinou,
štatútom, rozhodnutfm najvyššieho orgánu, stanovami, atď. - povinná prfloha
6) Identifikačné čfslo pridelené Štatistickým úradom SR
7) Daňové identifikačné čfslo pridelené príslušným daňovým úradom
') Napr. Spišskézborové dni
"Forma účasti mesta - napr. sponzor, spoluorganizátor, zäštita, spolufinancovanie
10) Popis a charakteristika projektu či úlohy, na ktorý žtadateľ požaduje dotáciu. Popfsať zámery, ciele a výsledky
projektu, úlohy, akcie.
Il)VyČíSlit celkovú potrebu finančných prostriedkov na projekt, akciu s rozčlenením na účel použitia - napr. prepravné,
cestovné, účastnícky poplatok, poistenie, propagácia, atd'.Z celkového rozpočtu vyčleniť čiastku požadovanú od mesta
aj s určením účelu, vyčísliť vlastnú finančnú spoluúčasť, vyčísliť finančnú spoluúčast ďalších subjektov
12) Uviesť celkovú výšku požadovanej dotácie od mesta


