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Mesto Prešov
Mestský úrad
Hlavná 73
080 01 Prešov

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA INÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE
NA ROK ......................
Kde to nie je požadované inak, uvádzajte údaje za predchádzajúci ročník podujatia!
Žiadateľ:
(názov právnickej osoby, resp.
fyzickej osoby – podnikateľa)

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
(funkcia – predseda, prezident a pod.)
Sídlo:
Organizačno-právna forma:
Registrácia / číslo:
(uveďte z dokladu osvedčujúceho zriadenie subjektu)
IČO:
Bankové spojenie:

zo dňa:
DIČ:
Číslo účtu:

KONTAKTNÁ OSOBA:
Meno:
Adresa:
Telefón, mobil:
Fax:
E – mail:
Názov podujatia:

Termín realizácie podujatia/počet dní:
- údaje za predchádzajúci ročník: .........................................................................................
- údaje za aktuálny ročník: ......................................................................................................
POČET AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV
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TRADÍCIA PODUJATIA /uvádzajte aktuálny ročník:
- 2 - 4 ročníkov:
- 5 - 9 ročníkov:
viac ako 10 ročníkov:
* nehodiace sa škrtnúť

áno – nie *
áno – nie *
áno – nie *

ÚROVEŇ PODUJATIA /uvádzajte údaje z predchádzajúceho ročníka
- miestna:
áno – nie *
- regionálna:
áno – nie *
- národná:
áno – nie *
- medzinárodná:
áno – nie *
- M-SR, ME, MS:
áno – nie *
* nehodiace sa škrtnúť
Poznámky:
- možné je vyznačiť len jednu úroveň podujatia;
- medzinárodné podujatie je podujatie s minimálne troma zahraničnými družstvami z rôznych krajín (pri kolektívnych športoch), pri podujatiach v rámci individuálnych športov sa
podujatia musí zúčastniť aspoň 5 zahraničných účastníkov (športovcov);
- za M-SR môže organizátor označiť podujatie, ktorého organizáciou ho poveril príslušný
národný športový zväz
VÝNIMOČNOSŤ PODUJATIA
- so zapojením/ s účasťou partnerských miest mesta Prešov:
áno – nie *
- podujatie pre hendikepovaných športovcov:
áno – nie *
* nehodiace sa škrtnúť
Poznámky:
- za podujatie s účasťou partnerských miest sa považuje podujatie s účasťou minimálne 2
partnerských miest mesta Prešov;.
- kolónku pre hendikepovaných športovcov označia iba tí organizátori podujatí, ktorých
podujatia sa špecificky orientujú pre túto cieľovú skupinu.
Miesto realizácie projektu (uveďte aktuálne údaje):

Cieľ projektu:

Prínos pre mesto Prešov:
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Celkový rozpočet podujatia:
(finančné vstupy vlastné, sponzorov, spoluorganizátorov, rozpočet príjmov a výdavkov)

Konkrétny účel použitia dotácie (uveďte aktuálne údaje):
(napr. prenájom priestorov, prepravné, tlačoviny, vydanie CD a iných digitálnych nosičov,
ubytovanie, strava, ceny, propagácia, poštovné a pod.)

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI, BEZ KTORÝCH ŽIADOSŤ NEBUDE AKCEPTOVANÁ:
1. Doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa okrem výpisov z obchodného
a živnostenského registra (napr. kópia stanov).
2. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
3. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v
likvidácii.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám
založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
5. Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy
o hospodárení organizácie.
6. Písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
účel vybavenia žiadosti.

Týmto vyhlasujem, že údaje v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé, presné
a úplné.
V Prešove dňa: ..................................................

Pečiatka a podpis žiadateľa :

