ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE
Oblasť (podčiarknite):
Všeobecne prospešné služby:
1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
2. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd,
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
6. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
7. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
8. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
9. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
Verejnoprospešný účel:
1. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
3. Ochrana a tvorba životného prostredia,
4. Zachovanie prírodných hodnôt,
5. Ochrana zdravia,
6. Ochrana práv detí a mládeže,
7. Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
8. Plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.
Žiadateľ o dotáciu
(v súlade s označením v príslušnom registri):
Právna forma:
Štatutárny zástupca organizácie
(meno, priezvisko, funkcia):
Adresa žiadateľa:
Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:
IČO:
tel.:
fax:
e-mail:
webová stránka:
Požadovaná celková výška dotácie v
eur:1*
1* v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné uviesť celkovú požadovanú výšku
dotácie na všetky akcie/podujatia.

Názov akcie/podujatia:2*
(stručná charakteristika akcie/podujatia)
Termín a miesto konania:
Rozpočet na akciu/podujatie
Predpokladané príjmy

Predpokladané výdavky 3*

v členení:
EUR
- vlastné zdroje
- sponzorské a iné
celkom
celkom
Požadovaná výška dotácie na akciu/podujatie
od obce v EUR:

EUR

Odborný garant za realizáciu podujatia/akcie
Prípadná forma účasti obce:
(podčiarknite)

a) spoluorganizátor
b) záštita
c) čestný hosť
d) iné ........................................

Spôsob propagácie obce:4*
Poskytnutá dotácia od obce
v predchádzajúcich 3 rokoch

Rok

Suma v EUR

Prílohy:
Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo
zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia.

Miesto a dátum

...................................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie

Upozornenie: Žiadosť s prílohami treba podať v podateľni OÚ Chtelnica, resp. zaslať poštou
najneskôr v posledný deň určený na podávanie (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).
Neúplne a nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude zaradená
na prerokovanie.

2* v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné rozpísať každú akciu/podujatie
samostatne spolu s rozpočtom.
3* uveďte jednotlivé položky spolu s predpokladanou výškou.
4* uveďte materiály, v ktorých bude uvedený text: „podujatie/akciu“ finančne podporila obec Chtelnica

