Príloha č. 1
k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom

Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa
VZN č. 53 pre rok .............
A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
1.

Úplný názov (meno) žiadateľa:

2.

Sídlo (adresa), PSČ:

3.

Tel.:

4.

IČO žiadateľa:

5.

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, funkcia):
-

fax:

e-mail:
DIČ:

telefón:

6.

Právna forma organizácie žiadateľa:

7.

Bankové spojenie:

pobočka:

8.

Číslo účtu:

kód banky:

B. ÚDAJE O ZABEZPEČOVANÝCH ÚLOHÁCH ŽIADATEĽA:
1.

Zabezpečované úlohy žiadateľa:

2.

Obdobie zabezpečovania úloh (príslušný rok):

3.

Požadovaná výška dotácie v €:

4.

Celkový rozpočet žiadateľa v €:

5.

Odôvodnenie žiadosti o dotáciu [pre oblasť športových aktivít v tabuľke, priloženej k žiadosti o dotáciu,
uvádza: a) registrovaná osoba: kategórie, počet registrovaných členov v jednotlivých kategóriách, druh
súťaže v jednotlivých kategóriách, b) neregistrovaná osoba: cieľovú skupinu (vek účastníkov),
predpokladaný počet účastníkov]:

podiel na celkovom rozpočte v %:

6.

Spôsob účasti mesta na zabezpečovaní úloh žiadateľa:
□ spoluorganizátor
□ čestný hosť
□ záštita
□ iné .............................................................................

7.

Použitie dotácie na úhradu (uviesť výdavky):

8.

Žiadateľ uvedie stručnú prezentáciu doterajších aktivít:

9.

Dotácie pridelené žiadateľovi v minulých rokoch:
Rok

Poskytnutá dotácia od mesta

Celkový rozpočet akcie

Podiel dotácie v %

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé, že máme vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Mesta
Bánovce nad Bebravou, vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám a k iným subjektom zriadeným, alebo založeným
Mestom Bánovce nad Bebravou, nemáme právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, a že nakoľko podávame žiadosť opakovane,
nedošlo k žiadnym zmenám v dokladoch o našej registrácii v príslušnom registri, v IČO a v DIČ v zriaďovateľskej listine
alebo v stanovách a tieto doklady sme mestu predložil so žiadosťou v roku .................. (nehodiace sa preškrtnite).
V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených
údajov.
Prílohy:

V ................................................. dňa ...............................
Pečiatka:

Podpis štatutárneho zástupcu
(konateľa , oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)

Rozpočet zabezpečovaných úloh žiadateľa
Žiadateľ: ............................................................................................................................................
Zabezpečované úlohy žiadateľa: ..............................................................................
.............................................................................................................................................................
Obdobie zabezpečovania úloh: ................................... Miesto realizácie: ..................................................
Celkový rozpočet
(v €)

Položka

I. Predpokladané náklady na zabezpečovanie úloh
spolu:
z toho:

X

1.

mzdy a ostatné osobné náklady(špecifikovať)

2.

prenájom priestorov na zabezpečovanie úloh

3.

ubytovanie

4.

dopravné

5.

propagačné materiály a publicita

6.

ceny, plakety, diplomy

7.

honoráre

8.

ostatné náklady súvisiace so zabezpečovaním úloh (konkretizovať):

-

II. Predpokladané zdroje (výnosy) spolu:
1.

vlastné zdroje

2.

vstupné, poplatky

3.

dotácia z mesta

4.

sponzorské príspevky od iných organizácií

5.

iné

III. Rozdiel:
Dátum:

Pečiatka:

podpis štatutárneho zástupcu
(konateľa, oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)

Tabuľka k časti B., bod 5. žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53 pre rok ............. pre oblasť
športových aktivít
Kategória

Údaje o aktivitách registrovaných osôb:
Počet registrovaných členov
Druh súťaže

Údaje o aktivitách neregistrovaných osôb:
Cieľová skupina (vek účastníkov)
Predpokladaný počet účastníkov

Príloha č. 2

k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN č. 53
Žiadateľ: .............................................................................................................................................
Zabezpečované úlohy žiadateľa: ...............................................................................
Obdobie zabezpečovania úloh: ................................... Miesto realizácie: ..................................................
Číslo zmluvy: .................................... zo dňa: ...........................................................................

Výška poskytnutej dotácie spolu:
Položka

I. Skutočné náklady na zabezpečovanie úloh žiadateľa
spolu:
z toho:
1.

mzdy a ostatné osobné náklady (špecifikovať)

2.

prenájom priestorov na zabezpečovanie úloh

3.

ubytovanie

4.

dopravné

5.

propagačné materiály a publicita

6.

ceny, plakety, diplomy

7.

honoráre

8.

ostatné náklady súvisiace so zabezpečovaním
úloh (konkretizovať):

-

-

-

Celková suma (v €):

Číslo položky v Peňažnom
denníku (Hlavnej knihe)

II. Skutočné zdroje (výnosy) spolu:
Celková suma (v €):

z toho:
z toho:
1.

vlastné zdroje

2.

vstupné, poplatky

3.

dotácia z mesta

4.

sponzorské príspevky od iných organizácií

5.

iné

Číslo položky v Peňažnom
denníku (Hlavnej knihe)

III. Rozdiel:
Rozdiel – vrátiť na účet mesta:

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní a prílohách sú pravdivé.
Prílohy (Účtovné doklady k zabezpečovaným úlohám):

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko): .....................................................................................................................
Telefón: ......................................................

Dátum:

Pečiatka:

podpis štatutárneho zástupcu
(konateľa, oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)

