Príloha č.1 VZN č. 3/2016

Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Omšenie v roku ........
A. Žiadateľ:

Názov žiadateľa / meno a priezvisko
Sídlo žiadateľa (PO/FO) / Adresa
Právna forma
IČO
DIČ
Telefonický kontakt na kontaktnú osobu
E-mail
Registrácia žiadateľa : číslo, dátum, register
Počet členov, z toho občanov Omšenia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Adresa bydliska štatutárneho zástupcu
Tel. kontakt štatutárneho zástupcu
E-mail štatutárneho zástupcu
Bankové spojenie: číslo účtu, IBAN
B. Účel dotácie

Účel na ktorý sa dotácie požaduje
Termín, čas a miesto konania
(časové trvanie akcie - plán)
Cieľ akcie, cieľová skupina
Predpokladaný počet zúčastnených na
podujatí/akcii
Autor projektu
Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia
Zodpovedná osoba usporiadateľa,
Meno a priezvisko, adresa, tel. číslo
Celkové predpokladané náklady v €.
Výška požadovanej dotácie v €
Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije
dotáciu z rozpočtu obce (rozpis výdavkov)
Účasť ďalších subjektov na financovaní
Predpokladaný počet účastníkov, z toho
občanov Omšenia
Doplňujúce údaje:
- Doterajšia činnosť – menej ako dva roky
- Doterajšia činnosť – viac ako dva roky
- Iné – dosiahnuté výsledky - úspechy
Predchádzajúca poskytnutá dotácia
- Rok poskytnutia
- Výška dotácie
- Účel využitia (čo bolo vyúčtované)
- Dátum konečného vyúčtovania
Charakterizovanie zabezpečenia publicity
prezentácie, reprezentácie obce
Navrhovaná forma dobrovoľníckej činnosti
pre obec

C. Čestné prehlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný žiadateľ/ štatutárny zástupca žiadateľa čestne prehlasujem, že
 žiadateľ dotácie nie je v likvidácii a nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na
žiadateľa dotácie, nebol vyhlásený konkurz na jeho majetok (resp. v rámci konkurzu
povolená reštrukturalizácia) alebo povolená reštrukturalizácia, alebo zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 žiadateľ dotácie nemá nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch voči
poskytovateľovi
 žiadateľ dotácie nemá nedoplatky voči poskytovateľovi zo zmluvných vzťahov
 poskytnutá dotácia v prípade jej použitia na iný účel ako bola poskytnutá, príp. ak
nebude použitá v celosti bude vrátená poskytovateľovi
 žiadateľ riadne vyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu

D. Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov a ich poskytnutie inej právnickej
alebo fyzickej osobe.

E. Prílohy žiadosti
Doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby/fyzickej osoby, kópia výpisu
z obchodného registra / živnostenského registra registrácia / stanovy a pod.

V.................................., dňa........................

Pečiatka a podpis

