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Príloha č. 1  

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 
 
1. Identifikačné údaje žiadateľa dotácie: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa 

žiadateľa dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom  registri)   
2. IČO/DIČ 
3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke 
4. Kontakt: telefónne číslo, fax, e-mail 
5. Štatutárny/i zástupca/ovia (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail)  
6. Kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu/aktivity (meno, priezvisko, telefónne      

číslo, e-mail) 
7. Stručný popis projektu/aktivity (ciele, prínos, cieľová skupina, predpokladaný počet 

účastníkov ...) 
8. Termín realizácie projektu/aktivity 
9. Miesto realizácie projektu/aktivity 
10. Dosah projektu/aktivity (miestny, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)  
11. Forma propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity 
12. Predpokladané celkové náklady na projekt/aktivitu 
13. Účel a výška požadovanej dotácie od mesta  
14. Fotokópiu výpisu z príslušného registra  podľa právnej formy žiadateľa, doklad, ktorým sa 

preukazuje  oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu  
o právnej  subjektivite 

15. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu k ohláseniu       
drobnej stavby, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné 
úpravy 

16. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku a stavbe, ak je predmetom žiadosti 
dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy 

17. Doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo stavbe s dohodnutou dobou nájmu 
nie kratšou ako päť rokov od podania žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa vykonať zmenu 
stavby alebo stavebné úpravy, ak predmetom žiadosti je dotácia na zmenu stavby alebo 
stavebné úpravy 

18. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa       
žiadateľa, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, požadovaná a schválená suma poskytnutej       
dotácie 

19. Čestné vyhlásenie žiadateľa/štatutárneho/nych zástupcu/cov, že údaje uvedené v žiadosti sú 
pravdivé, presné a úplné, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je 
v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý 
ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu 
mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené 
záväzky 

 
 
 
 
 
 


