VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných
školách
Identifikačné údaje žiadateľa - zriaďovateľa
Názov a právna forma žiadateľa

Obec Šikovné Bystré

Adresa sídla

Šikovné Bystré, 911 11, Odvážna 532/55

IČO

12345678

DIČ

1234564890

Meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu Ing. Hugo Pajtáš, starosta obce

Kontaktná osoba

meno a priezvisko

Alica Rýchla

telefónne číslo

919 123 456

e-mail

alica.rychla@bystrolin.sk

Identifikačné údaje školskej jedálne, pre ktorú zriadovateľ žiada finančné prostriedky
Názov Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šikovné Bystré
Adresa
ZŠ s MŠ Šikovné Bystré , Školská 46, 911 11 Šikovné Bystré
sídla
IČO

100001111
Zlepšenie vybavenia školskej jedálne

Cieľ poskytnutia finančných prostriedkov

Informácie o počtoch žiakov, zamestnancov a stravníkov v školskej jedálni (škola vypľňa príslušnú kolonku/kolonky, * vypĺňa len
škola, ktorej súčasťou je aj MŠ)
počet
počet stravníkov (vrátane iných
počet žiakov ZŠ
počet žiakov SŠ
počet detí MŠ*
zamestnancov
fyzických osôb)
190

/

90

50

360

Aktuálna vybavenosť školskej jedálne (niektoré zariadenia + stručne popísať ich stav - vek, či je dostatočná kapacita pre potreby
jedálne a pod.)
zariadenie
konvektomat
umývačka riadu
chladnička
chladiaci box
varný kotol
profesionálny robot

áno

2005, zastaraný
rok 2018, v poriadku
rok 2018, v poriadku

X
X
X
X

2015, nestačí kapacitne
2017, v poriadku

X
X
X
X

teplovzdušná rúra
ohrevný pult
profesionálna škrabka na zemiaky
digestor
Poznámka:

stav

nie

2019, v poriadku
2002, v poriadku

X
X

Účeľ poskytnutia dotácie
Z poskytnutých finančných prostriedkov plánujeme zaobstarať
zariadenie
konvektomat
umývačka riadu
chladnička
chladiaci box

áno

nie

zdôvodnenie
Disponujeme len 1 kusom, ktorý je zastaraný a nezodpovedá potrebám
školskej jedálne.

X
X
X
X

varný kotol

Z dôvodu väčšieho množstva stravníkov potrebujeme rozšíriť kapacity
školskej jedálne.

X

profesionálny robot

X
X
X
X
X

teplovzdušná rúra
ohrevný pult
profesionálna škrabka na zemiaky
digestor

Poznámka:

Objem finančných prostriedkov
Požadované kapitálové výdavky v zmysle výzvy v Eur
(min. 1701 - max. 5000 Eur)
Rozpis rozpočtu (v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 v
znení neskorších predpisov
Dotácia
Ekonomická klasifikácia
Podrobný popis
Spoluúčasť Spolu
MŠVVaŠ SR
713004
nákup konvektomatu 1x
2 000
2 000
0
713004
varný kotol 1x
3 500
3 000
500
5 000

Spolu

500

5 500

Poznámka:

Prehlasujem, že nepožadujem dotáciu od iného subjektu verejnej správy na uvedený účel, ako je uvedený v žiadosti na dotáciu od
MŠVVŠ SR v školskom roku 2020/2021
Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov
☒ Ja, Ing. Hugo Pajtáš, súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. Zároveň svojím
podpisom potvrdzujem pravdivosť, presnosť a úplnosť údajov, ktoré som v žiadosti uviedol/a.

V Šikovnom Bystrom

dňa

23.10.2020

.................................................................................
meno, priezvisko a podpis štatutárneho
orgánu (žiadateľa - zriaďovateľa)

