Príloha č. 1
Ž I A D O S Ť o poskytnutie finančných prostriedkov mesta podľa VZN
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Názov/meno žiadateľa:
Adresa, PSČ:
Okres:
Kraj:
Organizačno-právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Telefón:
Fax:
E-mail:
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko):
Adresa:
Rodné číslo:
Telefón:
Fax:
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko):
Adresa:
Rodné číslo:
Telefón:
Fax:





Príloha č. 2
2. ÚDAJE O AKCII (ÚLOHE - PROJEKTE)
Názov akcie (úlohy, projekt):
Účel použitia dotácie:
Miesto realizácie:
Predpokladaný termín realizácie:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
% podielu požadovanej výšky
príspevku na celkovom rozpočte:

Forma účasti obce:

☐ - spoluorganizátor                 ☐ - záštita                                        ☐ - čestný hosť

☐ - iné – uviesť:
Stručná charakteristika akcie, úlohy, projektu (odôvodnenie žiadosti):










Počet registrovaných aktívnych športovcov, počet členov, z toho mládeže do - 15 rokov, do 18
rokov, prípadne družstiev:
Reprezentácia mesta (resp. jeho reprezentácia) na
úrovni:                                                                      SR, medzinárodnej, krajskej, regionálnej, ...
Umiestnenie družstva resp. jednotlivcov za posledné
3 roky:
Navštevovanosť podujatí (počet divákov):
Vlastné zdroje (členské, vstupné, sponzor a iné):




Doterajšia činnosť žiadateľa v prospech obce:










ROK
POČET
PROJEKTOV
Príspevok obce (v €)
Iné zdroje spolu
% podiel príspevku nákladov












Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé.

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o znení a doplnení
niektorých zákonov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených údajov.



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






.................................       ..............................................
pečiatka 	    podpis štatutárneho zástupcu













3. ROZPOČET AKCIE
Žiadateľ:
Názov akcie/projektu/úlohy:
Termín konania:
Miesto konanie:
Položka
Celkový rozpočet v €
Žiadaná dotácia od obce v €
Skutočnosť v € (vypĺňa sa pri vyúčtovaní)
I. Náklady na akciu
(úloha/projekt)


























I. SPOLU



II. Predpokladané príjmy (výnosy)

X



X



X



X



X



X



X



X

II. SPOLU 

X

ROZDIEL I. – II. 

X




Položka
Celkový rozpočet v €
Žiadaná dotácia od obce v €
Skutočnosť v € (vypĺňa sa pri vyúčtovaní)
III. Príspevok 
X


IV. Ďalšie zdroje krytia (konkretizovať)

























Potvrdiť pri predkladaní žiadosti:



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




  .................................          ...............................................
                                                                        pečiatka                   podpis štatutárneho zástupcu


