Obec Sklabiňa

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Sklabiňa
na rok ..............................
Oblasť
Všeobecne prospešné služby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Verejnoprospešný účel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov
Ochrana a tvorba životného prostredia
Zachovanie prírodných hodnôt
Ochrana zdravia
Ochrana práv detí a mládeže
Rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy
Plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

Žiadateľ – názov, obchodné meno
(v súlade s označením v príslušnom registri)

Právna forma
Štatutárny zástupca žiadateľa
(meno, priezvisko, funkcia)

Adresa žiadateľa
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
Telefón
Fax
E-mail
Webová stránka

Obec Sklabiňa

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016

Názov akcie alebo podujatia

Termín a miesto konania

Odborný garant za realizáciu

Celková požadovaná výška dotácie od obce v €
Celkové predpokladané náklady na akciu alebo
podujatie v €
Účel použitia dotácie

Povinné prílohy
Príloha č. 1:

Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:

Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcia s podrobným vyčíslením
predpokladaných výdavkov, využitím finančných prostriedkov (v prípade, že žiadateľ
žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií alebo podujatí, je potrebné rozpísať každú
akciu alebo podujatie samostatne) a odôvodnením žiadosti
Prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce Sklabiňa s uvedením materiálov,
v ktorých bude uvedený text „podujatie/akciu finančne podporila obec Sklabiňa“
Čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky
Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenského oprávnenia alebo
zriaďovateľskej listiny a stanovy spoločnosti, resp. združenia.

V ..................................................... dňa ...................................

Podpis a pečiatka žiadateľa: ..........................................................

POUČENIE
Žiadosť spolu s povinnými prílohami musí byť podaná na obecnom úrade najneskôr do 31. októbra príslušného zdaňovacieho obdobia.

