MESTO ZVOLEN
Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Názov / Obchodné meno
žiadateľa
Štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, titul)
Právna forma
Adresa / Sídlo
Tel. č.
Kontakt

E-mail
Web stránka žiadateľa
IČO
DIČ
IČ pre DPH

Identifikačné čísla

nie je platca
DPH

Platca DPH

je platca DPH
Číslo účtu (IBAN)

Bankové spojenie

BIC/SWIFT
2. ÚDAJE O PROJEKTE
Oblasť podpory projektu
(podľa Prílohy č. 3 –
Vymedzenie podporovaných
činností)
Kategória pre oblasť športu
(podľa Prílohy č. 5 – Kritéria pre
dotácie pre oblasť športu
a mládeže)
V kategórii činnosti 1 až 3 pre
oblasť športu

Celkový počet členov žiadateľa
Z toho do 18 rokov
Z toho s trvalým pobytom
v meste Zvolen

Názov projektu
Meno, priezvisko
Osoba zodpovedná za projekt

Tel. č.
E-mail

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 50/2016

Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie (pokračovanie)
Termín

Realizácia projektu

Miesto
Celkové náklady projektu

EUR

100 %

Požadovaná výška dotácie na
projekt

EUR

%

Účel dotácie
3. VYHLÁSENIE
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé.
(Uveďte svoje meno a priezvisko )
.............................................................................................
dávam týmto Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 výslovný súhlas so spracúvaním
osobných údajov uvedených v tejto žiadosti (vrátane ich zverejnenia na webovej stránke Mesta Zvolen a sprístupnenia
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov) v rozsahu mojich
osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a jej prílohách na účely súvisiace s touto žiadosťou v zmysle platných
právnych predpisov, za podmienok ustanovených v § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby potrebnej pre rozhodnutie
o poskytnutí dotácie a archiváciu žiadosti. V prípade, ak mi dotácia bude pridelená, dávam súhlas aj na spracovanie
týchto údajov za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Tento súhlas dávam na čas trvania tejto zmluvy ako aj počas
doby potrebnej na jej archiváciu. Vyššie uvedené potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom na tejto žiadosti.
Vo Zvolene, dňa

Podpis štatutárneho zástupcu
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Povinné prílohy pre všetky žiadosti:
1. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa.
2. Doklad o zriadení bankového účtu.
3. Doklad o pridelení IČO, DIČ, IČ DPH.
4. Doklad o vzniku subjektu:
a) fyzické osoby: podnikatelia: kópia živnostenského listu,
b) právnické osoby:
b1) kópia výpisu z Obchodného registra, kópia dokladu o registrácii, kópia dokladu o založení a ustanovení
štatutárnych orgánov (zaregistrovaná zriaďovateľská listina, stanovy, zápisnica z členskej schôdze apod.).
b2) originál alebo overená fotokópia výpisu z registra trestov vydaným na právnickú osobu nie
starší ako tri
mesiace ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie
5. Podrobný popis projektu - aktivity a údaje v štruktúre podľa hlavných hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe č.4
a 5, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.
6. Podrobný rozpočet projektu – predpokladané náklady na realizáciu jednotlivých aktivít a spôsob financovania
projektu.
7. Informácia o doterajšej činnosti a výsledkoch žiadateľa.
8. Čestné prehlásenie o vysporiadaní záväzkov – v zmysle prílohy č. 2, ktorá je súčasťou tohto nariadenia.
9. Pre žiadateľov o dotáciu - Oblasť športu a mládeže – predloženie povinných dokladov v zmysle prílohy č. 5,
ktorá je súčasťou tohto nariadenia.
Upozornenie: Žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ v dvoch vyhotoveniach do 30. septembra
bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, do podateľne MsÚ alebo
poštou na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen. Inak sa na žiadosť nebude prihliadať.

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen
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