Žiadosť
o poskytnutie dotácie právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi
z rozpočtu mestskej časti

A. Základné údaje o žiadateľovi:

Údaje o žiadateľovi
Názov/meno žiadateľa:
Adresa, PSČ:

tel:
IČO:
Štatutárny zástupca:

fax:
DIČ:

e-mail:
Právna forma:
Kontaktná osoba:

Adresa, PSČ:

Adresa, PSČ

Tel:
e-mail:
Bankové spojenie, číslo účtu žiadateľa:

Tel:

e-mail:

Údaje o projekte /úlohe, akcii/
Názov projektu/ úlohy, akcie/
Opis aktivity (stručne, prípadne na
osobitnom liste)
Účel § 1 pís. 4 VZN:
Všeobecne prospešná služba, na ktorú sa
má dotácia poskytnúť

a) poskytovanie
zdravotníckej
starostlivosti
b) poskytovanie
sociálnej
pomoci
a humanitárnej starostlivosti
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova
a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt
d) ochrana ľudských práv a základných
hodnôt
e) vzdelanie, výchova, šport a rozvoj
telesnej kultúry
f) výskum, vývoj, vedecko-technologické
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
(Jednu alebo viacero z možností – zakrúžkovať
príslušné písmeno)

Účel § 1 pís. 5 VZN:
Verejno-prospešný účel, na ktorý sa má
dotácia poskytnúť

Predpokladaný termín realizácie:
Začiatok:

Koniec:

a) rozvoj
a ochrana
duchovných
a kultúrnych hodnôt
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo
iných humanitárnych cieľov
c) ochrana a tvorba životného prostredia
d) zachovanie prírodných hodnôt ochrana
zdravia
e) ochrana práv a mládeže
f) rozvoj vedy a vzdelania, telovýchovy
g) plnenie individuálnej pomoci pre
jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa
ocitli v ohrození života alebo potrebujú
pomoc
pri
postihnutí
živelnou
pohromou.
(Jednu alebo viacero z možností – zakrúžkovať
príslušné písmeno)
Miesto realizácie aktivity, úlohy:

Celkový rozpočet org.:

Vlastné zdroje financovania:

Požadovaná výška dotácie:

Iné zdroje financovania:

Predpokladaný rozpočet podľa druhu
výdavkov v €

Spôsob propagácie Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
Miesto ( web stránky, leták....)

Forma ( umiestnením, loga, erbu, článok...)

Čestné vyhlásenie:
Ako štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že:
a) naša organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči mestskej časti ani štátu,
b) štatutár organizácie ako fyzická osoba taktiež nemá nesplnené a splatné záväzky voči
mestskej časti ani štátu,
c) nemá záznam v registri trestov, a ani štatutárny zástupca nemá záznam v registri trestov,
resp. neprebieha neukončený súdny spor so štatutárom organizácie
d) naša organizácia nemá nesplnené záväzky voči zdravotným a sociálnym poisťovniam,
e) nebolo zistené porušenie zákazu nelegálnej práce
f) naša organizácia nemá nedoplatky na daniach

V Bratislave dňa..........................................

........................................................
titul, meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu žiadateľa a
pečiatka

