
Príloha č. 1 VZN č. 1/2012 

 

 

Ž I A D O S Ť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Helcmanovce na všeobecne prospešné činnosti  

a podujatia na rok ............. 

1. Žiadosť 

1. Žiadateľ  

2. Názov organizácie resp. inej právnickej  

    osoby 

 

3. Sídlo a presná adresa žiadateľa 

 

 

4. Kraj  

5. Číslo telefónu  

6. Právna forma organizácie  

7. IČO  

8. Dátum registrácie  

9. Bankové spojenie, číslo účtu 

 

 

10. Požadovaná čiastka ako dotácia od obce  

    Helcmanovce 

 

11.Celkové náklady na účel /akcia, projekt/,  

   na ktorý je požadovaná dotácia 

 

 

Vyhlasujem, že nemáme záväzky voči obci Helcmanovce a že všetky uvedené údaje sú pravdivé 

a presné. 

 

...................................................                                       ................................................. 

Dátum                                                                                Podpis  a pečiatka žiadateľa 

 



2. Účel poskytnutia dotácie 

1. Charakteristika organizácie (stručný popis aktivít  organizácie za posledné 3 roky, počet členskej 

základne, zrealizované aktivity, podujatia a pod.) 

 

 

2. Odôvodnenie žiadosti  (uviesť na čo budú prostriedky použité/aký účel budú plniť a aký prínos 

bude mať poskytnutie dotácie pre cieľovú skupinu/obec) 

 

 

 

3.  Stručný popis aktivít, na ktoré sa žiada dotácia (uvedie sa  stručný popis  aktivít/činností, ktoré 

chce žiadateľ zrealizovať/financovať z poskytnutej dotácie) 

 

 

 

4. Cieľová skupina (uveďte pre koho sú aktivity určené, uvedie sa spôsob zapojenia cieľovej 

skupiny,   popíšte aj zapojenie širokej verejnosti do aktivít) 

 

 

5. Osoba zodpovedná za účelné použitie a zúčtovanie dotácie  (uvedú sa osoby, ktoré zodpovedajú 

za použitie a vyúčtovanie dotácie, kontaktné adresy a telefónne čísla) 

 

 

6. Aktivity a  časový harmonogram  (uvedie sa  začiatok a ukončenie aktivít, na ktoré sa požadujú 

finančné prostriedky)   

 

 

7. Prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce (uviesť materiály, v ktorých bude uvedený 

text: "podujatie/akciu" finančne podporila obec Helcmanovce, napr. v bulletinoch,  v médiách, na 

výzdobe, na nástenke a pod.) 

 

 

8. Získané finančné prostriedky od obce za posledné 3 roky (Uveďte,  či ste už v minulosti získali 

finančnú  dotáciu od obce a na aké aktivity/činnosti) 



3. Rozpočet (Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi 

a aktivitami projektu. Rozpočet projektu vpíšte do uvedenej tabuľky, v ktorej uveďte jednotlivé 

položky rozpočtu a celkovú požadovanú dotáciu.) 

 

 

 

P. 

č. 

Názov položky 

Celkové 
výdavky 

 (v €) 

Výška 
požadovanej 

dotácie 

 (v €)  

Výška 
vlastných 

alebo iných 
zdrojov 

 (v €) 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Celkom     

 

 

 

Predpísané prílohy k žiadosti: 

- kópia Štatútu alebo Stanov organizácie 

- menovací dekrét štatutárneho zástupcu /ak nie je súčasťou Štatútu/ 

- kópia dokladu o registrácii /IČO/ 

- kópia živnostenského listu 
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