Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE  Z ROZPOČTU MESTA KROMPACHY 

Oblasť (podčiarknite):          
Všeobecne prospešné služby:             
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 regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Verejnoprospešný účel:                                               
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
d) ochrana zdravia
e) ochrana práv detí a mládeže
f) rozvoj vedy, vzdelávania
g) rozvoj telovýchovy
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.


1. ŽIADATEĽ
1.1. OBCHODNÉ MENO/NÁZOV žiadateľa: ...............................................................................................
1.2. Právna forma: ....................................................................................................................................
1.3. Adresa sídla žiadateľa/miesta podnikania: ........................................................................................
1.4. Korešpondenčná adresa (ak je iná než adresa sídla/miesta podnikania): .........................................
...................................................................................................................................................................
1.5. Štatutárny zástupca: ..........................................................................................................................
1.6. IČO: .........................................    DIČ: .....................................................    OP: .................................                                             
1.7. Bankové spojenie: .................................................  IBAN: .................................................................                            
1.8. Telef. č.: . ..............................................  e-mail:  ............................................................................... 
1.9. Kontaktná osoba: ...............................................................................................................................
2. AKCIA/PROJEKT
2.1. Názov akcie/projektu: ........................................................................................................................
2.2. Predpokladaný termín konania: ........................................................................................................
2.3. Miesto konania: .................................................................................................................................
2.4. Celkové náklady na akciu/projekt v EUR: ...........................................................................................
2.5. Požadovaná výška dotácie od mesta v EUR: ......................................................................................
2.6. Forma účasti mesta na akcii/projekte:
ako čestný hosť / spoluorganizátor / záštita / ako sponzor / iné *                  *nehodiace sa prečiarknúť
2.7. Spôsob propagácie mesta na akcii/projekte:
(napr. oznam v médiách alebo na informačnej tabuli, šiltovka alebo tričko s logom mesta a pod.)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených údajov.
Miesto a dátum:                                                                                      
					   ...................................................................................
                                                                          podpis štatutárneho zástupcu  a pečiatka organizácie






Povinné prílohy:
Stručný popis konkrétnej pripravovane akcie (podujatia)/projektu a jej cieľ
(v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií (podujatí)/projektov, je potrebné rozpísať každú akciu (podujatie)/projekt samostatne)
	Účel použitia dotácie, odôvodnenie žiadosti

Rozpočet na akciu (podujatie)/projekt 
(obsahuje rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na akciu (podujatie)/projekt spracujte podľa nasledovného vzoru:

Výdavky
  Výdavky (z pripravovanej akcie (podujatia)/projektu na akú položku a koľko budete potrebovať)
Položka:
Suma v EUR












VÝDAVKY  SPOLU


Príjmy
Zdroje financovania (spracujte v nasledovnom členení)
Suma v EUR
Vlastné zdroje

Dotácia požadovaná od mesta/obce

Sponzorské

Iné

PRÍJMY SPOLU



						.....................................................................................
                                                                                     podpis štatutárneho zástupcu  a pečiatka organizácie




Povinné predkladané doklady:
	doklad, že žiadateľ nemá záväzky voči mestu a voči organizáciám, ktoré boli zriadené a založené mestom,  


	doklad, že žiadateľ nemá záväzky voči daňovému úradu, úradu práce, sociálnej poisťovni a zdravotným  poisťovniam,


	doklad, že žiadateľ nie je v úpadku alebo platobne neschopný v zmysle zákona                   č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v konkurze, reštrukturalizácii ani nie je trestne stíhaný.


	Kópia Štatútu alebo Stanov žiadateľa


	Doklad o identifikácií štatutárneho zástupcu (ak nie je súčasťou Štatútu)


	Kópia dokladu o registrácií


	Kópia živnostenského listu, výpis z OR




