Príloha č. 1

ŽIADOSŤ
o dotáciu z rozpočtu obce podľa VZN č. 4/2015
Žiadateľ (názov právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa) a právna forma :

Registrácia: (číslo, dátum, registračný orgán)
Adresa sídla / bydliska :
IČO:

Tel. číslo :

Číslo účtu :

Bankové spojenie a názov banky

Zástupca organizácie (meno a priezvisko) :
Názov projektu :
Termín a miesto konania projektu :
Adresát projektu (uviesť vekovú skupinu) :
Stručná charakteristika projektu : (V prípade potreby viac miesta, pridajte prílohu )

Plánovaná výška výdavkov v € :
Ďalšie zdroje a príspevky finančného zabezpečenia realizácie v €

Výška žiadanej sumy v € :

:

Schválená výška dotácie z rozpočtu mesta v € :

Forma prezentácie mesta pri poskytnutí príspevku :

Autor projektu :
V Kameníne
Dňa :

Podpis autora :

Pečiatka a podpis žiadateľa :

Účel dotácie :
Podporované všeobecne prospešné služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
poskyt. sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
podpora duchovných a kultúrnych hodnôt,
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
vedecko-technické a informačné služby,
ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľstva,
podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Podporované verejnoprospešné účely:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
ľudské práva a iné humanitné ciele,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy.

Špecifikácia rozpočtu:

Žiadaná dotácia spolu :

€

Poskytnutá dotácia od mesta v predchádzajúcich 3 rokoch:
1.
2.
3.

€
€
€

€

Príloha č. 2
VYÚČTOVANIE
poskytnutej dotácie podľa VZN č. 4/2015
Žiadateľ : ......................................................................................................................................
Názov projektu / podujatia : .........................................................................................................
Termín a miesto konania : ............................................................................................................
Číslo zmluvy :...........................................................zo dňa : .........................
Položka
I. Náklady na projekt/podujatie celkom
z toho :
1. Prenájom priestorov na realizáciu
2. Ubytovanie
3. Dopravné a prepravné
4. Propagačný materiál, publicita
5. Ceny, diplomy ...
6. Ostatné náklady súvisiace s projektom/podujatím
II. Zdroje celkom
z toho :
1. Vlastné zdroje
2. Vstupenky, poplatky
3. Dotácia Mesta
4. Sponzorské príspevky
5. Iné dotácie
III. Rozdiel (vrátiť na účet mesta)
Výška poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta
Čerpanie poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta
z toho :
Druh výdavku

Rozpočet

v EUR
Skutočnosť

x
x
x
Číslo dokladu

suma

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní a v prílohách k vyúčtovaniu sú pravdivé.
Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko) ...............................................................................
Telefón, e-mail : ...........................................................................................................................
v .........................................dňa..........................
pečiatka a podpis žiadateľa
(štatutárneho zástupcu)

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Podpísaný/á .........................................................(titul, meno a priezvisko), štatutárny zástupca
......................................................................................................................................(názov žiadateľa)
ako žiadateľa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

čestne vyhlasujem,
že ................................................................................................................. (názov žiadateľa,
ďalej len žiadateľ) ku dňu podania žiadosti o dotáciu nemá žiadne záväzky voči obci Kamenín a voči
organizáciám, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec Kamenín.

Meno a podpis
štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa
V Kameníne, dňa

