Príloha č.1
Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Holíč v roku .................
1. Žiadateľ:

Názov organizácie / meno a priezvisko
fyzickej osoby podnikateľa
Sídlo žiadateľa (PO/FO)
IČO
DIČ
Právna forma
Tel. kontakt
e-mail
Registrácia žiadateľa : číslo, dátum, register
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Adresa bydliska štatutárneho zástupcu
Tel. kontakt štatutárneho zástupcu
e-mail štatutárneho zástupcu
Bankové spojenie: číslo účtu, názov banky
2. Projekt

Názov podujatia/akcie
Cieľ akcie
Termín, čas a miesto konania
(časové trvanie akcie)
Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia
Zodpovedná osoba usporiadateľa,
Meno a priezvisko, adresa, tel. číslo
Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije
dotáciu z rozpočtu Mesta Holíč (rozpis
výdavkov)
Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov
(názov poskytovateľa, suma dotácie)
Spolufinancovanie projektu z vlastných
zdrojov (uviesť z akých príjmov)
Navrhovaná forma prezentácie Mesta Holíč
(napr. letáky, tlač, fotografie, internet ....
Charakter podujatia (mestský, regionálny,
celoslovenský, medzinárodný)
3. Dotácia
Požadovaná suma dotácie z rozpočtu Mesta
Holíč na realizovaný projekt
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.
Dátum___________________________

________________________________
podpis štatutárneho orgánu a pečiatka

Prílohy k žiadosti:
1. Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu Mesta Holíč*
Poznámky :
V prípade, že žiadosť predkladá fyzická osoba , má právo vyjadriť svoj súhlas k spracovaniu svojich
osobných údajov fyzickej osoby podľa Zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. K vyjadreniu
súhlasu sa použije tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“.
Zákon č. 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
proti byrokracii) oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať výpis z listu
vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpisy a odpisy z registra
trestov. (výpisy môže zamestnanec získať na www.oversi.sk).
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA*
o dotáciu z rozpočtu Mesta Holíč

Meno a priezvisko...................................................................................
svojím podpisom ako žiadateľ (alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa) o dotáciu
z rozpočtu Mesta Holíč čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie - názov:
....................................................................................................................................................
a) že ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie nemá právoplatne uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie,
b) že ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie nemá nesplatené záväzky po lehote
splatnosti voči mestu Holíč a voči organizáciám zriadeným alebo založeným Mestom
Holíč,
c) že ku dňu podania žiadosti nie je voči nemu vedené konkurzné a reštrukturalizačné
konanie,
d) že ku dňu podania žiadosti nie je voči nemu vedené trestné konanie,
e) že ku dňu podania žiadosti nie je v úpadku alebo v likvidácii,
f) že predložil v riadnom termíne vyúčtovanie predošlej dotácie poskytnutej Mestom
Holíč,
g) že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých
údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení a uvádzam, že všetky údaje uvedené v žiadosti
a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané doklady sú aktuálne ku dňu podania
žiadosti,

V .............................. dňa …………………
Podpis a pečiatka

Overenie, že žiadateľ nemá záväzky voči Mestu Holíč:
za finančné oddelenie Mestského úradu Holíč - dátum a podpis:
...................................................................................................................
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