Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016
_______________________________________________________________________________
Žiadateľ

OBEC LOŠONEC
Obecný úrad
919 04 Lošonec 62

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE
NA ROK .............
1. Žiadateľ
Názov, obchodné meno/meno a priezvisko
fyzickej osoby podnikateľa
Sídlo PO, adresa FO
IČO
DIČ
Právna forma
Registrácia žiadateľa: číslo, dátum, register
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, funkcia)
Adresa bydliska štatutárneho zástupcu
Telefón štatutárneho zástupcu
e-mail štatutárneho zástupcu
Bankové spojenie -názov banky
-číslo účtu v tvare IBAN

2. Projekt
Názov akcie, podujatia
Cieľ akcie
Ceľová skupina
Charakter podujatia (obecný, regionálny,
celoslovenský, medzinárodný)
Termín, miesto a časové trvanie podujatia/akcie
Predpokladaný počet zúčastnených na
podujatí/akcii
Autor projektu
Usporiadateľ a spoluorganizátori projektu
Zodpovedná osoba usporiadateľa
Meno, priezvisko, adresa, kontakt
Navrhovaná forma prezentácie obce (napr.
fotografie, internet, letáky, tlač)
Prípadná forma účasti obce (napr.
spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.)
Predpokladané celkové náklady na projekt
Rozpis výdavkov, na ktoré bude použitá dotácia
Položka (napr. materiál, mzdy, služby, energie....)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR

Výdavky spolu / len z dotácie od obce/

3. Dotácia
Požadovaná suma dotácie z rozpočtu obce
Lošonec na realizáciu projektu

EUR

4. Zdroje financovania
Vlastné zdroje (spolufinancovanie projektu
z vlastných príjmov)
Sponzorské a iné zdroje (spolufinancovanie
projektu z iných zdrojov)
Dotácia požadovaná od obce Lošonec
Spolu príjmy

EUR
EUR
EUR
EUR

5. Poskytnutá dotácia od obce v predchádzajúcich troch rokoch:
Rok ...............
Rok ...............
Rok ...............

EUR
EUR
EUR

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
a sprístupnením uvedených údajov.

V ........................................., dňa ..........................

......................................................................
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
Prílohy k žiadosti:
1. Doklad o právnej subjektivite (doklad o pridelení IČO, príp. zriaďovacia listina, štatút,
stanovy)
2. Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský
register, register vedený štatistickým úradom SR)
3. Doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo
z dokladu o právnej subjektivite
4. Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce
Žiadateľ predloží doklady uvedené v bode 1. – 3. ako originál + kópia. Zamestnanec poverený prijatím
žiadosti potvrdí svojím podpisom zhodnosť originálu s kópiou a originál dokladu vráti žiadateľovi
dotácie.

2

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016

Informácia pre žiadateľa:
Obec Lošonec poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a Všeobecne záväzného nariadenia o
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lošonec č. 3/2016.
O dotáciu z rozpočtu obce Lošonec môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Lošonec alebo ktorá pôsobí alebo vykonáva činnosť
na území obce Lošonec, alebo poskytuje služby obyvateľom obce Lošonec, a to na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na
podporu podnikania a zamestnanosti.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
1. Všeobecne prospešnými službami pre účely poskytnutia dotácie je:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu rozvoj obce a zamestnanosti.
2. Verejnoprospešným účelom pre účely poskytnutia dotácie je:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
h) plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
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