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Došlo dňa (vyplní MsÚ)

o dotáciu Mesta Žarnovica na rok .......
Označenie oblasti, v ktorej bude dotácia podporovať
verejnoprospešné služby, všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel, podporu podnikania
resp. zamestnanosti

.....................................................................................
.....................................................................................
1. Žiadateľ
(názov organizácie, u fyzických osôb
meno a priezvisko)

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2. Štatutárny zástupca organizácie
(meno a priezvisko, príp. adresa)
3. Adresa žiadateľa
(sídlo organizácie, u fyzických osôb
adresa trvalého pobytu)
4. Kontakt
(telefón, fax, webová stránka, e-mail
príp. kontaktná osoba)
5. Názov projektu/ činnosti
6. Účel použitia dotácie
7. Celkový rozpočet
projektu/činnosti
8. Požadovaná výška dotácie
9. Miesto a dátum realizácie
10. Bankové spojenie a IBAN

Poskytnutá dotácia od Mesta Žarnovica v predchádzajúcich 3 rokoch:
Rok

Výška dotácie

Účel, na ktorý bola poskytnutá

Cieľ projektu a podrobný popis:
Ciele:
(Aký problém rieši navrhovaný projekt a aké ciele chcete dosiahnuť?)

Cieľové skupiny:
(Pre koho sú výsledky projektu/činnosti určené ?, predpokladaný počet osôb)
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Popis realizácie:
(Popis/súbor aktivít potrebných na dosiahnutie cieľa)

Prínosy projektu/činnosti do budúcnosti:
(Očakávaný prínos/výsledok/výstup)

Rozpočet
(obsahuje rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov)
Výdavková položka:
(Na akú položku a koľko budete potrebovať na
projekt/činnosť)

Suma v €:

Výdavky spolu:

Zdroje financovania
(Zdroj financií použitých na projekt/činnosť)
Vlastné financie
€
Dotácia od Mesta Žarnovica
€
Sponzorské financie
€
Iné:................................................................
€
Príjmy spolu:
€
Povinné prílohy pre všetky žiadosti:
1. Doklad o svojej právnej subjektivite, ktorým subjekt hodnoverne preukáže, že je aktívny
2. Doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať za organizáciu (menovací dekrét, výročná správa, poverenie)
3. Doklad o pridelení IČO, DIČ a IČ DPH - ak mu bolo pridelené
4. Hlavička z výpisu z bankového účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu – ak ho má zriadený
5. Informácia o doterajšej činnosti a výsledkoch žiadateľa
6. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Povinné prílohy pre žiadosti o dotácie v oblasti športu:
7. Menný zoznam členov podľa vekových kategórií
8. Údaje o dosiahnutých športových výsledkoch (nerelevantné pre novovzniknuté subjekty):
a) v kolektívnych športoch - počet družstiev, ich zaradenie do súťaží a umiestnenie v predchádzajúcom
súťažnom ročníku
b) v individuálnych športoch - umiestnenie športovcov v majstrovských a nemajstrovských súťažiach ku dňu
podania žiadosti
Dátum:....................................

................................................................................
Meno a priezvisko fyzickej osoby
alebo štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Dolu podpísaný ............................................................................................, štatutárny zástupca
žiadateľa ......................................................................................................................................,
IČO: ......................, so sídlom .....................................................................................................

čestne vyhlasujem, že
- ku dňu podania tejto žiadosti žiadateľ nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestu
Žarnovica ani voči mestom zriadeným organizáciám,
- žiadateľ nie je v konkurze, ani v likvidácii a nevedie sa proti nemu exekučné konanie,
- žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie a subvencie alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
- žiadateľ nemá záväzok nepožadovať dotáciu v tomto roku (Čl. 5, ods.3, písm. b)
príslušného VZN mesta Žarnovica),
- žiadateľovi na požadovaný účel nebude v plnej výške poskytnutá dotácia z iných zdrojov,
- činnosť žiadateľa je v súlade s §19 až 23 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov *,
- údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé.
Toto čestné vyhlásenie som vykonal(a) dobrovoľne s plnou zodpovednosťou pre potreby
Mesta Žarnovica za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých
údajov v tomto čestnom vyhlásení.
V ..................................... dňa ........................

................................................................................
Meno a priezvisko fyzickej osoby
alebo štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

*

nehodiace sa preškrtnite – relevantné len pre športové organizácie, kluby a pod.

