Príloha č.1

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku .........
OBLASŤ – ÚČEL (podčiarknite):
Všeobecne prospešné služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Verejnoprospešný účel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.

1. Údaje o žiadateľovi
Názov ( obchodné meno, u fyzickej osoby –
podnikateľa – meno a priezvisko ) :
Sídlo žiadateľa :
Tel. kontakt :
E – mail :
IČO :
DIČ :
Právna forma :
Registrácia: číslo, dátum, registračný orgán :
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) :

Adresa bydliska štatutárneho zástupcu :
Tel. kontakt štatutárneho zástupcu :
E - mail štatutárneho zástupcu :
Bankové spojenie (číslo účtu, názov banky):

2. Účel použitia dotácie z rozpočtu obce
Požadovaná suma dotácie z rozpočtu
obce :
Účel použitia dotácie (podrobne uviesť
názov akcie, cieľ, miesto konania, autora
projektu, cieľovú skupinu, predpokladaný
počet návštevníkov, účinkujúcich a pod.) :
Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije
dotáciu z rozpočtu obce :
Termín a miesto použitia dotácie :
Navrhovaná forma prezentácie obce
vzhľadom na poskytnutú dotáciu :

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v priložených dokladoch, ktoré tvoria prílohu tejto
žiadosti, sú úplné a pravdivé.
V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov súhlasím so spracovaním a sprístupnením osobných údajov s cieľom vyhodnotenia
žiadosti o poskytnutie dotácie, spracovania zmluvy o poskytnutie dotácie a vyúčtovania
dotácie.
V ..........................., dňa : .........................

........................................................
podpis štatutárneho zástupcu

(štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa)

