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Kontrolný list povinných náležitostí žiadosti 
o poskytnutie dotácie z Grantového systému Ministerstva kultúry SR 

 
označte poradové čísla dokumentov, ktoré na MK SR predkladáte 

Poradové 

číslo 

Názov dokumentu  

(povinnej náležitosti žiadosti) 
Predkladám 

     1. žiadosť  

     2. popis projektu  

     3. rozpočet projektu  

4. * doklad o právnej subjektivite alebo doklad preukazujúci vznik 

právnickej osoby nie starší ako tri mesiace, s výnimkou právnickej 

osoby zriadenej zákonom 
 

 5. * doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo iný doklad 

preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba - 

podnikateľ
1) 

 

 6. * doklad o bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorým je výpis z registra trestov 

nie starší ako tri mesiace (predkladá žiadateľ fyzická osoba – 

nepodnikateľ) 
 

      7. doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej 

banky (t.j. zmluva o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu, 

ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa), s výnimkou 

žiadateľa, ktorým je vyšší územný celok alebo obec. Zriadenie 

samostatného účtu nie je podmienkou. 

 

8. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
2)

  nie staršie 

ako 3 mesiace (predkladajú len podnikateľské subjekty, vrátane 

živnostníkov) 
 

   9. ** vyhlásenie o spolufinancovaní projektu  

  10. ** vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze
3)

 alebo likvidácii  

   11. ** vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči nemu vedené exekučné 

konanie
4)

 
 

    12. ** vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané vzťahy so štátnym 

rozpočtom 
 

    13. ** vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje súčinnosť v štátnom 

štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu 
5)

 
 

    14. ** vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného na 

zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia 
 

1)
 § 10 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

2) 
Podľa § 6 ods. 3 písm. o) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva príslušný inšpektorát práce na účely poskytnutia štátnej pomoci potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 3 ods.2 v nadväznosti na § 2 ods. 2, 3, 4, 5 zákona  č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4) 

Napríklad zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov. 
5) 

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 

*   Z dokumentov pod poradovými číslami 4., 5. a 6. predkladá žiadateľ len jeden, ktorý zodpovedá právnej forme žiadateľa. 

**  Čestné vyhlásenia môžu byť jedným dokumentom. 
 

 

V ......................................... dňa........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu 
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Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2009 

 
Názov projektu: 

 

 

Program (číselné označenie): AudioVízia 2009 (3) 

Gestor programu (uvádza sa názov 

príslušnej sekcie): 

 

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva 

Podprogram (číselné označenie):  

Meno a priezvisko alebo názov 

žiadateľa: 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu, sídla alebo 

miesta podnikania žiadateľa 

(ulica, číslo, PSČ, obec, okres, kraj): 

 

 

 

Právna forma žiadateľa:  

IČO žiadateľa 

(právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia): 

 

 

Číslo registrácie žiadateľa: *  

Štatutárny orgán žiadateľa (meno a priezvisko, 

funkcia): 

 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko 

telefón, fax, e-mail): 

 

Bankové spojenie 

(číslo účtu, banka, kód - numerický, 

swiftový): 

 

Celkový rozpočet: **  v Sk: v EUR: 

Spolufinancovanie celkom: *** 

      z toho  - vlastné zdroje: 

                        - iné zdroje: 

v Sk: v EUR: v %: 

v Sk: v EUR: 

v Sk: v EUR: 

Požadovaná dotácia v Sk: v Sk: v EUR: 
 

*  Vypĺňa len žiadateľ, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra. 

** Pri viacročných projektoch uveďte rozpočet projektu v príslušnom kalendárnom roku, t.j. celkový rozpočet 

na požadovanú fázu projektu realizovanú v roku 2009. 

*** Pri viacročných projektoch uveďte podiel spolufinancovania v príslušnom kalendárnom roku, uvádzajú sa len 

zabezpečené, kontrahované finančné prostriedky (nie plánované).  POZOR - za spolufinancovanie sa nepovažujú výnosy 

(príjmy) projektu. 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním 

a zverejnením osobných údajov. 

 

 

V ......................................... dňa ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 
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Popis projektu 
 

Názov projektu: 

 

Termín realizácie:  

Miesto realizácie/lokalita:  

Zámery, ciele a výsledky 

projektu 

(stručná charakteristika, 

časový a vecný 

harmonogram, účel, prínos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľové skupiny 

(komu je projekt určený): 

 

 

 

 

Odborný garant projektu 

(meno, priezvisko, titul): 

 

Kontaktná osoba (meno, 

priezvisko, telefón, fax, e-mail): 

 

 

Celkový rozpočet: ** v Sk: v EUR: 

Požadovaná dotácia: v Sk: v EUR: 

 

** Pri viacročných projektoch uveďte rozpočet projektu v príslušnom kalendárnom roku, t.j. celkový rozpočet 

na požadovanú fázu projektu realizovanú v roku 2009. 

 

 

 

V ......................................... dňa ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

 
 

Najprv vyplňte Rámcový rozpočet projektu v príslušnom podprograme (dokument vo formáte .xls). 
Do rozpočtu projektu potom prepíšte hlavné (boldom vyznačené) nákladové položky z formulára. 
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Rozpočet projektu 
 

Názov projektu: 

I. Náklady (výdavky):* Celkový rozpočet Požadovaná dotácia 

v Sk: v EUR: v Sk: v EUR: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

I. spolu:     

II. Výnosy (príjmy):*   x x 

   x x 

   x x 

   x x 

   x x 

   x x 

II. spolu:   x x 

III. Ďalšie zdroje krytia:**   x x 

   x x 

   x x 

   x x 

   x x 

   x x 

III. spolu   x x 

Rozdiel I. – (II. + III.) x x   
 

* Výnosy (príjmy) sa nepovažujú za spolufinancovanie. Rozpočet projektu by mal byť vyrovnaný, tzn., že všetky 

náklady (výdavky) by mali byť bezo zvyšku kryté výnosmi (príjmami) z jeho realizácie a ďalšími zdrojmi, súčasťou ktorých 

je aj požadovaná dotácia. V časti I. uvádzajte všetky predpokladané náklady (výdavky) projektu, v časti II. a III. uvádzajte 

všetky predpokladané výnosy (príjmy) a ďalšie zdroje financovania. 

** Uveďte iba zabezpečené, kontrahované finančné prostriedky (nie plánované). Tieto zdroje sú považované za 

spolufinancovanie. 

 

V ......................................... dňa ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 
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Vyhlásenie 

 

Podpísaný štatutárny orgán / zástupca(kyňa)
*
............................................................................. 

žiadateľa (meno žiadateľa/názov subjektu) ................................................................................................. 

ktorým je (právna forma).................................................................................................................... 

so sídlom/adresou trvalého pobytu.............................................................................................. 

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu) .................................................................................. 

 

 

vyhlasujem, že žiadateľ 

 

1. má na financovanie projektu, na ktorý je požadovaná dotácia, zabezpečené krytie 

výdavkov z vlastných alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu, 

2. nie je v konkurze alebo v likvidácii, 

3. voči nemu nie je vedené exekučné konanie, 

4. má usporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom za všetky tri predchádzajúce rozpočtové 

roky, 

5. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 

a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

6. poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní. 

 

Súčasne vyhlasujem, že žiadateľ sa neuchádza paralelne o dotáciu na obsahovo identický 

projekt v iných programoch resp. podprogramoch grantového systému MK SR. 

 

 

 

 

 

 

V .................................... dňa .................... 

 

 

 

 

 

..............................................................                       ................................................................ 

          (odtlačok pečiatky žiadateľa)                             (podpis štatutárneho orgánu / zástupcu) 

 

 

 

 

                                                 
*
 Nehodiace sa prečiarknite. 
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Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero subjektov, žiadateľom o dotáciu na tento projekt môže byť 

iba jedna písomne splnomocnená osoba so sídlom v Slovenskej republike  

 

Program pre oblasť audiovízie a kinematografie 

AudioVízia 2009 

VYHLÁSENIE O PARTNERSTVE 

 

Žiadateľ: 

Podprogram: 

Názov projektu: 

 

Informácia o partnerovi a jeho úlohe v projekte (vyplňte pre každého partnera osobitne) 

Plný názov organizácie/partnera   

Právna forma
  

Adresa sídla
  

Kontaktná osoba  
 

Štatutárny zástupca 
 

Telefónne číslo, resp. číslo mobilného telefónu
  

Skúsenosť z podobných projektov vo vzťahu 

k úlohám navrhovaného projektu  

 

Spolupráca so žiadateľom v minulosti  
 

Forma zapojenie partnera do prípravy 

navrhovaného projektu  

 

Úloha a miera zapojenia partnera do realizácie 

navrhovaného projektu 

 

Podiel partnera na spolufinancovaní, resp. jeho 

nefinančný vklad do projektu (ak sa 

realizuje/uplatňuje)
 

 

 

Vyhlásenie o partnerstve v projekte 

Partnerstvo je vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami/partnermi, ktorý je založený na spoločnej 

zodpovednosti pri realizácii projektu financovaného z programu AudioVízia 2009. S cieľom hladko realizovať 

projekt Ministerstvo kultúry SR odporúča všetkým partnerom, aby vyjadrili svoj súhlas s uvedenými princípmi 

korektnej partnerskej spolupráce. 

 

Princípy korektnej partnerskej spolupráce 

1. Partner sa oboznámil s predkladanou žiadosťou a so svojou úlohou v projekte ešte pred predložením žiadosti 

na Ministerstvo kultúry SR. 

2. Partner sa oboznámi s podmienkami zmluvy o udelení grantu na predkladaný projekt, aby si bol vedomý 

svojich zmluvných povinností a mohol poskytnúť súčinnosť žiadateľovi pre hladký priebeh projektu.  

3. Žiadateľ bude komunikovať a spolupracovať s partnerom projektu v dohodnutom rozsahu a priebežne ho 

bude informovať o postupe projektu. 

 

Vyhlásenie o partnerstve 

Prečítal som si žiadosť a projekt predkladaný Ministerstvu kultúry SR a súhlasím s ich obsahom. Zaväzujeme sa 

dodržiavať princípy korektnej partnerskej spolupráce. 

 

 

 

 

...........................................................     ........................................................... 

    dátum a miesto             podpis partnera 


