




Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  MESTA SEREĎ  NA ROK .........
Označenie cieľovej oblasti:  ............................................................................  
1)	Žiadateľ 
(Názov PO, FO, IČO):      

2)	Štatutárny zástupca organizácie
(Meno, priezvisko)

3)	Adresa žiadateľa 
(sídla, resp. trvalého pobytu)

4)	Bankové spojenie:              

5)	Tel., fax, mail:

6)	Názov projektu 

7)	Účel použitia dotácia:

8)	Celkový rozpočet akcie:

9)	Požadovaná výška dotácie:

10)	Miesto a dátum realizácie:  


POPIS PROJEKTU:
Ciele projektu  (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké ciele chcete dosiahnuť):

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený):

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu): 
Prínosy projektu do budúcnosti:



ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov  v projekte):
Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky
Suma v €
Členské

Sponzori

Dotácia mesta

Iné



Príjmy spolu



Výdavky  (na akú položku, aký tovar, službu  a koľko budete potrebovať na projekt)
Suma v €










Výdavky spolu


Prílohami žiadosti sú aj:
	doklad osvedčujúci existenciu subjektu  (napr. aktuálny výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace), 
	preukázanie spolupráce s mestom pri organizovaní aktivít a podujatí celomestského charakteru,
	ďalšie dokumenty preukazujúce predchádzajúcu činnosť žiadateľa (napr. fotodokumentácia, súťažné výsledky a pod.)
	čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok,


Čestné vyhlásenie 

.......................... (meno a priezvisko) ako štatutárny orgán žiadateľa..................... (názov žiadateľa)
čestne vyhlasuje,

že ku dňu podania žiadosti 
má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, 
má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 
má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 
nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok,


V ...........................................
Dátum: ..................................

				                         ............................................................................
                                                                        podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu  žiadateľa  
					   	     odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje









