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Mesto Prešov
Mestský úrad
Hlavná 73
080 01 Prešov

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU V SOCIÁLNEJ OBLASTI
NA ROK .......

Žiadateľ:
(názov právnickej osoby, resp.
fyzickej osoby – podnikateľa)

Meno štatutárneho zástupcu:
(funkcia – predseda, riaditeľ a pod.)
Sídlo :
Telefón, mobil:
Fax:
E – mail:
Organizačno-právna forma:

Registrácia / číslo:
(uveďte z dokladu osvedčujúceho zriadenie subjektu)
IČO:
Bankové spojenie:

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón, mobil:
E – mail:
Počet registrovaných členov:

zo dňa:
DIČ:
Číslo účtu:
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PROJEKT

Názov projektu/akcie:

Stručná charakteristika projektu/akcie:

Prínos pre mesto Prešov:

Celkové náklady na akciu, zdroje financovania projektu/akcie:
(finančné vstupy vlastné, sponzorov, spoluorganizátorov, rozpočet príjmov a výdavkov)

Miesto konania:
Termín realizácie /od-do/:
Počet účastníkov akcie:
Akcia sa realizuje pre □ členov □ pre členov a rodinných príslušníkov □ pre členov
a občanov mesta □ pre členov a občanov z iných regiónov
Počet zorganizovaných verejných podujatí na území mesta /uveďte aké/:
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POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI. BEZ KTORÝCH ŽIADOSŤ NEBUDE AKCEPTOVANÁ:
1. Projekt plánovanej akcie.
2. Doklad osvedčujúci právnu subjektivitu okrem výpisov z obchodného a živnostenského
registra (napr. kópia stanov).
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie
je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým
osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti organizácie za predchádzajúci rok vrátane správy o hospodárení.
7. Zoznam členov platiacich členské príspevky.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením
nasledovných údajov: meno a priezvisko/názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu,
celkový rozpočet projektu, požadovaná dotácia, poskytnutá dotácia.
Zároveň vyhlasujem, že údaje v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé, presné a úplné.

V Prešove dňa: ..................................................

Pečiatka a podpis žiadateľa :

