Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zemianske Kostoľany podľa VZN č. 2/2019
pre rok ………...

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

1. Úplný názov (meno) žiadateľa:
2. Sídlo (adresa), PSČ:

1. Tel.:

fax:

2. IČO žiadateľa:

e-mail:
DIČ:

3. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko):
 dátum narodenia:
 telefón:
4. Právna forma organizácie žiadateľa:
5. Bankové spojenie:

pobočka:

6. Číslo účtu IBAN:

kód banky:

B. ÚDAJE O AKCII

1. Názov akcie:
2. Predpokladaný termín uskutočnenia – realizácie akcie:
3. Požadovaná výška dotácie v € :

Podiel na celkovom rozpočte v %:

4. Celkový rozpočet akcie v € :
5. Účel použitia dotácie na úhradu (uviesť výdavky):

1

6.Žiadateľ uvedie stručnú prezentáciu doterajších aktivít:

7. Dotácie pridelené žiadateľovi v predchádzajúcich 3 rokoch:
rok

poskytnutá dotácia z obce

celkový rozpočet akcie

Podiel dotácie z obce v %

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a použitím
uvedených údajov pre potreby obce Zemianske Kostoľany, Obecného úradu v Zemianskych Kostoľanoch za účelom
evidencie žiadosti o poskytnutie dotácie právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce Zemianske Kostoľany.
Prílohy:
V Zemianskych Kostoľanoch dňa ………………………………..

Pečiatka

podpis žiadateľa - štatutárneho zástupcu
(oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)
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Príloha č.2

Rozpočet akcie
Žiadateľ :
……………………………………………………………………………………….................................................
.....................................................................................................................................................................................

Názov akcie :
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….............................................

Termín konania: ………………………………………………………………………………………………
Miesto konania: ………………………………………………………………………………………………
Položka
I. Predpokladané náklady
na akciu spolu:
z toho:
1. Mzdy a ostatné osobné náklady
( špecifikovať)
2. Prenájom priestorov na realizáciu akcie
3. Ubytovanie
4. Dopravné
5. Propagačný materiál a publicita
6. Ceny, plakety, diplomy
7. Honoráre
8. Ostatné súvisiace náklady s akciou ( konkretizovať)

Celkový rozpočet v €

x

II. Predpokladané zdroje:
1. vlastné zdroje
2. vstupné, poplatky
3. dotácia z obce
4. sponzorské príspevky od iných organizácií
5. iné - (uviesť)
III. Rozdiel (náklady – zdroje) :

Dátum :

pečiatka

podpis žiadateľa - štatutárneho zástupcu
/oprávneného konať v zastúpení žiadateľa /
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Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie

Žiadateľ : ....................................................................................................................................
Sídlo, adresa: .............................................................................................................................
Štatutárny zástupca : ...............................................................................................................
K žiadosti o dotáciu (názov): ...................................................................................................
v y h l a s u j e m, že
1. mám vyrovnané všetky daňové a odvodové povinnosti,
2. mám vysporiadané všetky finančné vzťahy voči obci a jej zriadeným a založeným
organizáciam za predchádzajúci rok,
3. nie som v konkurze, úpadku, likvidácii, v súdom určenej správe alebo inom podobnom
konaní,
4. nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Ďalej vyhlasujem, že všetky údaje som uviedol(a) pravdivo a bol(a) som poučený(á) v zmysle
§ 39 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní o význame tohto čestného vyhlásenia
a právnych následkoch z toho plynúcich.

V ......................................................

.......................................................................................
Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu žiadateľa
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Príloha č. 4

ZÚČTOVANIE
poskytnutých finančných prostriedkov podľa VZN č. 2/2019
Žiadateľ :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Názov akcie :
………………………………………………………………………………………………...………..……
………………………………………………………………………………………......................................
................................................................................................................................................
Termín konania: ………………………………… Miesto konania: .............……………....................
Číslo zmluvy: ......................................................... Zo dňa: ..................................................................
Položka
I. Náklady na akciu spolu:
z toho:
1. Mzdy a ostatné osobné náklady

Rozpočet
v€

Skutočnosť
v€

x

x

( špecifikovať)
2. Prenájom priestorov na realizáciu akcie
3. Ubytovanie
4. Dopravné
5. Propagačný materiál a publicita
6. Ceny, plakety, diplomy
7. Honoráre
8. Ostatné súvisiace náklady s akciou
( konkretizovať)
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Druh

Rozpočet
v€

Skutočnosť
v€

x
doklad číslo

x
Suma v €

II. Zdroje spolu
z toho:
1. vlastné zdroje
2. vstupné, poplatky
3. dotácia z obce
4. sponzorské príspevky od iných organizácií
5. iné

III. Rozdiel (náklady – zdroje):

Výška poskytnutej dotácie spolu:

Použitie poskytnutej dotácie spolu:
Z toho:

Druh výdavku

Rozdiel - vrátiť na účet obce č. 9000166001/5600
Vyhlasujem, že údaje uvedené v zúčtovaní a v prílohách sú pravdivé.
Prílohy: (rozpísať):

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

Zúčtovanie predkladá ( meno, priezvisko):

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

Telefón:

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

Dátum :

pečiatka

podpis žiadateľa - štatutárneho zástupcu

(oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)
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Použitie poskytnutej dotácie spolu:
Z toho:

Druh výdavku

x
doklad číslo

x
Suma v €
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