
Žiadosť o poskytnutie dotácie  

Ž I A D A T E Ľ 
 
 

1. Názov právnickej alebo fyzickej  
osoby - podnikateľa , právna forma 
organizácie:  
 

 
 
 
 

 2. Adresa žiadateľa: 
 
 

 
 
 
 

3. IČO žiadateľa: 
 

 
 
 
 

4. Štatutárny orgán:  
(meno, priezvisko, titul a funkcia) 
 

 

5. Zriaďovacia listina: ( priložiť 
k žiadosti stanovy) 
 

 
 
 

6. Bankové spojenie: 
(číslo účtu Žiadateľa vo forme IBAN, 
na ktorý má byť poukázaná dotácia) 

 

7. Kontaktná osoba, číslo telefónu, 
faxu, e-mail: 
(číslo predvoľby, číslo telefónu,   číslo 
e – schránky a e-mail Žiadateľa) 

 

8. Poskytnutá dotácia od MČ 
v predchádzajúcom roku 
 

  

9. Prehlásenie PO a FOP o tom, že 
žiadateľ nemá žiadne záväzky voči 
daňovému úradu, Soc. poisťovni, 
zdravotným poisťovniam a ÚPSVaR 

Týmto prehlasujem, že Žiadateľ nemá voči dňovému 
úradu, Soc. poisťovni, zdravotným poisťovniam 

a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
nevysporiadané záväzky. 

10. Prehlásenie, že Žiadateľ nie je 
v úpadku ani voči nemu nebolo 
začaté konkurzné konanie podľa 
osobitného predpisu 

Týmto prehlasujem, že Žiadateľ nie je v úpadku, ani 
v likvidácii ani voči nemu nebolo začaté konkurzné 

ani reštrukturalizačné konanie podľa osobitného 
predpisu. 

11. Prehlásenie, že Žiadateľ nemá 
právoplatne uložený trest zákazu 
prijímať dotácie alebo subvencie 
alebo trest zákazu prijímať pomoc  
a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie  

Týmto prehlasujem, že Žiadateľ nemá právoplatne 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvenciu alebo trest zákazu prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z Európskej únie. 



 
 

Prílohy 
 
 
 
 

Aktuálne znenie stanov, zriaďovacej listiny, 
prípadne iných listín, preukazujúcich práva 
a povinnosti orgánov Žiadateľa, vrátane 
dokladu preukazujúceho oprávnenie konať 
zástupcu Žiadateľa (vo fotokópii – nemusí 
byť overená. 

 

Názov projektu, aktivity: 
 
 

Účel /na ktorý chcú využiť fin. prostriedky/: 

 

Suma požadovanej dotácie (v € ):  

Celkové náklady (v €) – rozpočet na projekt: 
 

Z toho: vlastné zdroje (v €): 
 

Prostriedky zabezpečené z iných zdrojov (v €): 
 

Časové rozčlenenie použitia dotácie /termín realizácie/: 
 

Miesto realizácie: 
 

Počet účastníkov zo sídliska KVP: 
 

Odborný garant (meno, priezvisko a titul): 
 

Charakteristika s ohľadom na prínos pre mestskú časť: 
 
 

Predmet činnosti žiadateľa:      
   
 

 

V .......................dňa .................              Štatutárny orgán /odtlačok pečiatky a podpis  
žiadateľa/ 

 


