
 

Záväzná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018

z projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry"
 

Identifikácia žiadateľa

Názov

Sídlo

IČO

DIČ

Platca DPH Áno/Nie

Právna forma

Kontaktná osoba pre projekt

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefónne číslo

E-mail

Projekt

Účel poskytnutia príspevku

  tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
  hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
  rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
  reskonštrukcia a výstavba zázemia futbalových štadiónov (šatne, 
sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa)
  iné: 

Cieľ a stručný popis projektu

1/3

Zaškrtávacie políčko 2



Popis očakávaných prínosov projektu

Predpokladaný časový rámec realizácie projektu

Predpokladaný termín začatia projektu

Predpokladaný termín ukončenia projektu

Zdroje financovania projektu

Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu (v
EUR)

Požadovaná výška finančného príspevku (v
EUR)

Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa (v 
EUR)

Zoznam povinných príloh ku žiadosti o finančný príspevok

1.  Doklady preukazujúce vlastnícky,  resp.  dlhodobý
nájomný vzťah k nehnuteľnosti

 výpis z listu vlastníctva preukazujúci všetky vlastnícke práva
k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť projekt realizovaný, 
alebo:

 nájomná zmluva uzatvorená minimálne na dobu 3 rokov 
odo dňa podania žiadosti, z ktorej vyplýva právo žiadateľa 
užívať nehnuteľnosti a uskutočniť projekt

2. Architektonická štúdia a rozpočet

  architektonická štúdia (alebo projektová dokumentácia) pre 
realizáciu stavebných prác (stavby, diela), ktorá pozostáva z 
nasledujúcich častí:

a) nákres (výkresová časť projektu)
b) popis (technická správa)

 položkovitý rozpočet projektu (alebo výkaz výmer)

3. Informácie o práci žiadateľa s mládežou

a) počty družstiev a hráčov
b) úrovne súťaží
c) odchovanci klubu
d) reprezentanti



Zoznam nepovinných príloh k projektu (napr. fotodokumentácia preukazujúca havarijný stav stavebného
objektu, znalecké posudky atď.)

1.

2.

3.

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

• všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o poskytnutie  finančného príspeku sú úplné, pravdivé a správne,

• zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu, tak aby nebola ohrozená jeho realizácia,

• som si vedomý skutočnosti, že na poskytnutie finančného príspevku neexituje právny nárok

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa: 

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa:                         …………………………………………………………………………

Miesto podpisu:                                                            

Informácie pre vyplnenie a zaslanie registračného formuláru
Vyplnený formulár (vo formáte PDF) vytlačte, podpíšte, oskenujte a zašlite spolu s povinnými prílohami (tiež vo formáte PDF) na
e-mailovú adresu infrastruktura@futbals  fz  .sk   a v kópii na e-mailovú adresu príslušného regionálneho futbalového zväzu:
Bratislavský futbalový zväz: jan.farbula@futbalsfz.sk
Západoslovenský futbalový zväz: zsfz@nextra.sk
Stredoslovenský futbalový zväz: matejka@ssfz.sk
Východoslovenský futbalový zväz: marcel.eperjesi@futbalnet.sk
V prípade, že veľkosť príloh presiahne povolený limit dát, tak je možné zaslať ich aj na CD/DVD nosiči alebo USB kľúči poštou
na adresu SFZ, Oddelenie strategických projektov, Tomášiková 30 C, 821 01 Bratislava
Žiadosti podané v písomnej podobe nebudú akceptované!
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