ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA MATERIÁLOVO – TECHNICKÉ
ZABEZPEČENIE NA ROK ........
Oblasť /podčiarknite/: 1. Športové aktivity, 2. Aktivity detí a mládeže, 3. Záujmová
umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecná prospešná činnosť, 4. Sociálne veci, 5.
Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí, 6. Ekológia a životné prostredie
1.

Žiadateľ
/Názov právnickej organizácie,
u fyzických osôb meno
a priezvisko/:

2.
3.

Štatutárny zástupca právnickej osoby
/Meno a priezvisko/:
Adresa žiadateľa:

4.

Telefón, fax, E – mail:

5.

IČO, DIČ / u fyzickej osoby č. OP,
u občianskeho združenia číslo
a dátum registrácie – fotokópiu
dokladov predložiť, ako prílohu k
žiadosti/:

6.

Bankové spojenie /fotokópiu
dokladu predložiť, ako prílohu k
žiadosti /:
V prípade prijatia dotácie v hotovosti
– uviesť meno a priezvisko
oprávnenej osoby na prevzatie

7.

8.

Druh právnickej osoby:

9.

Podmienky získavania členstva*,
počet členov v organizácii/ menný
zoznam členov predložiť, ako
prílohu k žiadosti/:

10. Spôsob získavania finančných
zdrojov na hl. činnosť a ich výška /
členské príspevky, sponzorské a iné/:
11. Základné informácie o činnosti, časy
a miesta stretávania sa:

12. Plán akcií a podujatí s miestom,
s termínmi mesačnými alebo
presným dátumom. U športových
klubov s termínmi hlavných súťaží.
/Predložiť, ako prílohu k žiadosti/:
Vyhodnotenie aktivít spolku,
13. občianskeho združenia za uplynulé
obdobia roka, t.j. reprezentácia
a propagácia obce /Predložiť, ako
prílohu k žiadosti/:
14. Požadovaná výška dotácie od obce v
EUR:
15. Výška spolufinancovania z iných
zdrojov spolu v EUR:
- vlastné zdroje
- sponzorské a iné
16. Účel poskytnutia dotácie:

17. Predpokladaný prínos pre obec
/stručná charakteristika, bližšia
špecifikácia v prílohe k žiadosti/:
* napr.: podmienka trvalého pobytu v obci, vstupného finančného príspevku, zručností,
talentu a pod.
Poskytnutá dotácia od obce Ivanka pri Dunaji v predchádzajúcich 3 rokoch:

Rok

Celkové náklady na
projekt v EUR

Pridelená dotácia
z obce Ivanka pri
Dunaji

Spolufinancovanie z iných
zdrojov v eurách / vlastné,
sponzorské, iné.../

Rozpočet na rok ........
Názov:
I. Náklady (Výdavky):

Celkový rozpočet v EUR

I. spolu
II. Výnosy (príjmy)

II. Spolu
III. Ďalšie zdroje krytia:

III. Spolu
Rozdiel I. - (II.+III.)

Požadovaná dotácia v EUR

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.248/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

V ....................................... dňa ...................................

........................................................
podpis a pečiatka žiadateľa

ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA AKCIU /PROJEKT/ NA ROK ........
Oblasť /podčiarknite/: 1. Športové aktivity, 2. Aktivity detí a mládeže, 3. Záujmová
umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecná prospešná činnosť, 4. Sociálne veci, 5.
Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí, 6. Ekológia a životné prostredie
1.

Žiadateľ
/Názov právnickej organizácie,
u fyzických osôb meno
a priezvisko/:

2.

3.

Štatutárny zástupca právnickej
osoby
/Meno a priezvisko/:
Adresa žiadateľa:

4.

Telefón, fax, E – mail:

5.

IČO, DIČ / u fyzickej osoby č. OP,
u občianskeho združenia číslo
a dátum registrácie – fotokópiu
dokladov predložiť, ako prílohu k
žiadosti/:

6.

7.

Bankové spojenie /fotokópiu
dokladu predložiť, ako prílohu k
žiadosti /:
V prípade prijatia dotácie
v hotovosti – uviesť meno
a priezvisko oprávnenej osoby na
prevzatie

8.

Druh právnickej osoby:

9.

Podmienky získavania členstva*,
počet členov v organizácii/ menný
zoznam členov predložiť, ako
prílohu k žiadosti/:

10. Spôsob získavania finančných
zdrojov na hl. činnosť a ich výška /
členské príspevky, sponzorské
a iné/:
11. Základné informácie o činnosti, časy
a miesta stretávania sa:

12. Plán akcií a podujatí s miestom,
s termínmi mesačnými alebo
presným dátumom. U športových
klubov s termínmi hlavných súťaží.
/Predložiť, ako prílohu k žiadosti/:
Vyhodnotenie aktivít spolku,
13. občianskeho združenia za uplynulé
obdobia roka, t.j. reprezentácia
a propagácia obce /Predložiť, ako
prílohu k žiadosti/:
14. Celkový počet akcií /projektov/:
15. Požadovaná výška dotácie od obce
spolu v EUR:
- akcia /projekt č.1
- akcia /projekt č.2
- ..........
16. Výška spolufinancovania projektu
z iných zdrojov spolu v EUR:
- akcia /projekt č.1
- akcia /projekt č.2
- .........
17. Účel poskytnutia dotácie:

18. Predpokladaný prínos pre obec
/stručná charakteristika, bližšia
špecifikácia v prílohe k žiadosti/:
* napr.: podmienka trvalého pobytu v obci, vstupného finančného príspevku, zručností,
talentu a pod.
Poskytnutá dotácia od obce Ivanka pri Dunaji v predchádzajúcich 3 rokoch:

Rok

Celkové náklady na
projekt v EUR

Pridelená dotácia
z obce Ivanka pri
Dunaji

Spolufinancovanie z iných
zdrojov v eurách / vlastné,
sponzorské, iné.../

Popis akcie /projektu / na rok ........
Názov akcie/projektu/:
Autor akcie /projektu/:
Osoba zodpovedná za realizáciu:
Účel poskytnutia dotácie:
Miesto a harmonogram
realizácie:
Zámery a ciele akcie /projektu/:

Popis realizácie akcie /projektu/

Cieľové skupiny /pre koho je
projekt určený, predpokl. počet
účastníkov/

Prínosy projektu do budúcnosti:

Celkový rozpočet v EUR:

Požadovaná dotácia v EUR:
Rozpočet akcie /projektu / na rok ........
Názov:
I. Náklady (Výdavky):

Celkový rozpočet v EUR

I. spolu
II. Výnosy (príjmy)

II. Spolu
III. Ďalšie zdroje krytia:

III. Spolu
Rozdiel I. - (II.+III.)

Požadovaná dotácia v EUR

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.248/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

V ....................................... dňa ...................................

........................................................
podpis a pečiatka žiadateľa
Príloha č.3 k VZN č.4/2012

Čestné prehlásenie
................................................................
(meno a priezvisko u FO, názov u PO*)

.....................................................................................................
(adresa trvalého pobytu u FO, sídlo u PO*)

..................................................

...........................................................................

(IČO u PO, u FO dátum narodenia*)

(meno, priezvisko a funkcia toho, kto koná v meno PO*)

Ako žiadateľ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na rok 20.... týmto
Čestne vyhlasujem, že

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

mám/nemám* záväzky voči obci a organizáciám založeným a zriadeným obcou
mám/nemám* záväzky voči Sociálnej poisťovni
mám/nemám* záväzky voči zdravotným poisťovniam
mám/nemám* záväzky voči daňovému úradu
mám/nemám* záväzky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
je/nie je* začaté konkurzné konanie
bolo/nebolo* v minulosti konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku
som/nie som* v úpadku

V ...................................................... dňa .......................

...........................................................
(podpis FO, štatutárneho zástupcu PO)
(odtlačok pečiatky žiadateľa – ak ňou žiadateľ disponuje)
Poznámka:* - nehodiace sa prečiarknite

