ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Mestskej časti Košice – Krásna v zmysle VZN č. ...
na rok ….......................

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Názov organizácie:
Meno a priezvisko:
Adresa sídla žiadateľa
(ulica, číslo, PSČ, obec):
Právna forma žiadateľa:
IČO/ dátum narodenia:
Štatutárny orgán žiadateľa
(meno, priezvisko, funkcia):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
číslo telefónu, e-mailová adresa-povinný údaj):
Bankové spojenie :
číslo účtu- IBAN žiadateľa:
Názov akcie/ projektu:
Stručná charakteristika :

Predpokladané celkové náklady:
Výška požadovanej dotácie v €:
Zdroje financovania:
Účel použitia dotácie
uviesť druh výdavku:
Realizácia účelu
(termín a miesto):
DIČ, platca DPH
Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch:
Rok:

Poskytnutá dotácia v €:

Účel:
Dokladovanie použitia ( áno, nie):

B. ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že voči organizácii, ktorú je splnomocnený zastupovať nie je vedené
exekučné, konkurzné, reštrukturalizačné, alebo trestné konanie, organizácia nie je v likvidácii a ku dňu
doručenia žiadosti nemá voči mestskej časti nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti.
Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
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C. VYHLÁSENIE
V zmysle zákona 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto
dávam súhlas Miestnemu úradu MČ Košice- Krásna na spracovanie a použitie osobných údajov uvedených
v žiadosti za účelom evidencie a spracovania žiadosti o poskytnutie dotácie.
D. POVINNÉ PRÍLOHY ( FOTOKÓPIE DOKLADOV):
- kópiu príslušného identifikačného dokladu
( zakladacej resp. zriaďovateľskej listiny, výpis z obchodného registra, živnostenský list)
- doklad o pridelení IČO
- doklad o pridelení DIČ (ak bolo pridelené)
- doklad o existencii bankového účtu
- doklad o registrácii partnerov verejného sektora (ak ide o žiadateľa, na ktorého sa vzťahuje povinnosť
registrácie, podľa §2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z.)
- výpis z registra trestov vydaný priamo na právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace.

…..........................................................
Dátum, podpis a pečiatka žiadateľa
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