
6. Prílohy, ktoré pripojíte k vašej žiadosti 
 

Každý žiadateľ k žiadosti o grant priloží: 

Prílohy nemusia byť notársky overené. Predkladajú sa v jednej kópii.  

(a) zoznam aktuálnych členov štatutárneho orgánu;  

(b) výročnú správu alebo ekvivalent za dva predchádzajúce roky  

(c) účtovnú závierku žiadateľa za dve po sebe nasledujúce uzavreté účtovné obdobia bezprostredne 

predchádzajúce podaniu žiadosti.  

(d) predbežný prevádzkový rozpočet na aktuálny rok; 

(e) všetky cenové ponuky od dodávateľov na materiál a služby, na ktoré požadujete grant od Nadácie 

GRANVIA;  

(f) Potvrdenie banky o vedení účtu vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom v 

Slovenskej republike, ktorej je žiadateľ klientom, o tom, že žiadateľ je majiteľom účtu v tejto banke 

alebo pobočke zahraničnej banky, a obsahujúce údaje o žiadateľovi (aspoň v rozsahu názov, sídlo a IČO) 

a údaje o účte (aspoň v rozsahu číslo účtu, názov a sídlo banky resp. pobočky zahraničnej banky), nie 

staršie ako jeden mesiac;  

(g) V prípade, že súčasťou projektu sú stavby, zásah do životného prostredia a pod. - vyjadrenie MsÚ 

a súhlas inej verejnej alebo odbornej organizácie s realizáciou aktivity projektu, ak je pre realizáciu 

aktivity nevyhnutný. 

 

Žiadateľ, ktorý je občianskym združením priloží: 

a)       Doklad o pridelení IČO 

b)       stanovy občianskeho združenia s vyznačenou registráciou a všetky zmeny a doplnenia stanov;  

c)       Menovací dekrét alebo zápisnicu s prezenčnou listinou preukazujúcou menovanie štatutára 

 

Žiadateľ, ktorý je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby priloží: 

a)       Doklad o pridelení IČO  

b)       štatút neziskovej organizácie s vyznačenou registráciou a všetky zmeny a doplnenia štatútu;  

c)       menovací dekrét alebo zápisnicu s prezenčnou listinou preukazujúcou menovanie štatutára 

 

Žiadateľ, ktorý je účelovým zariadením cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, priloží: 

a)       Doklad o pridelení IČO 

b)       Zakladateľský dokument, ktorým bolo toto účelové zariadenie založené;  

c)       Výpis z úradnej evidencie vedenej Ministerstvom kultúry SR, v ktorej je žiadateľ zapísaný.  

d)       Menovací dekrét alebo zápisnicu s prezenčnou listinou preukazujúcou menovanie štatutára. 

e)      Čestné prehlásenie o tom, že projekt nesúvisí s náboženskou činnosťou a nediskriminuje cieľové skupiny 

na základe náboženského vierovyznania. 



 

 

 

 

Žiadateľ, ktorý je právnickou osobou a zároveň chránenou dielňou, chráneným pracoviskom alebo 

sociálnym podnikom: 

a)       Doklad o pridelení IČO 

b)  Zakladateľský dokument s náležitosťami a vo forme podľa Obchodného zákonníka a posledné 

konsolidované znenie zakladateľského dokumentu;  

c)       Aktuálny výpis z obchodného registra ku dňu podania žiadosti (stačí z www.orsr.sk); 

d)     Účtovnú závierku alebo výročnú správu žiadateľa za dve po sebe nasledujúce uzavreté účtovné obdobia 

bezprostredne  predchádzajúce podaniu žiadosti (v rozsahu v akom bol povinný ju vytvoriť podľa 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov). 

e)      Kópiu rozhodnutia, ktorým bolo právnickej osobe priznané postavenie sociálneho podniku resp. chránenej 

dielne alebo chráneného pracoviska, s vyznačenou právoplatnosťou.  

V prípade, že žiadateľom je sociálny podnik, aj správu o výsledkoch činnosti za uplynulý rok podľa § 

50 ods. 11 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov. 

 
Prosíme, aby ste nám kompletnú a podpísanú žiadosť s prílohami poslali poštou na nasledovnú adresu: 
 

Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)    

                          Europeum Business Center    

                  Suché mýto 1      

                                                    811 03 Bratislava 

Zároveň Vás žiadame, aby ste nám poslali aj elektronickú verziu vyplnenej žiadosti bez príloh na e-mailovú 
adresu: mia.bajakova@nadacia-granvia.sk 

 

http://www.orsr.sk/



