Príloha č. 1

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok ......
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou číslo .../2019
kultúra – šport – ostatné (nehodiace prečiarknuť)
Číslo projektu
Číslo zmluvy
zo dňa

1. Názov, resp. meno a priezvisko
oprávnenej osoby
2. Štatutárny zástupca oprávnenej
osoby (meno, priezvisko)
3. Sídlo, resp. adresa oprávnenej
osoby
4. Telefón, fax, mail:
5. Názov projektu
6. Účel projektu
7. Zodpovedná osoba za realizáciu
projektu
8. Miesto a termín začatia a
ukončenia realizácie
9. Bankové spojenie - IBAN
10. IČO
11. Požadovaná výška dotácie od mesta
v €
12. Celkové náklady na projekt v €:
13. Oddelenia MsÚ, na ktoré boli podané
ďalšie žiadosti o dotáciu.
Výška poskytnutej dotácie od mesta v predchádzajúcich 3 rokoch:
Rok
Rok
Rok

0,- €
0,- €
0,- €

1

POPIS PROJEKTU

Ciele projektu (popis problému a aké ciele chcete dosiahnuť):

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený):

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy projektu):

Prínosy projektu pre mesto:
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ROZPOČET
(obsahujúci rozpis predpokladaných nákladov projektu)

Pol.
č.

Popis nákladov na jednotlivé
položky

Výdavky v €

SPOLU

ZDROJE FINANCOVANIA

Vlastné
Dotácia od mesta
Cudzie
SPOLU

...............................................
podpis štatutárneho zástupcu

Povinné prílohy k žiadosti:
1.

2.
3.

4.

Doklad osvedčujúci zriadenie subjektu:
právnická osoba – výpis z obchodného registra, príp. živnostenské oprávnenie alebo
zriaďovateľská listina a stanovy spoločnosti, resp. združenia
doklad s uvedením mena, priezviska štatutárneho zástupcu žiadateľa oprávneného
konať za žiadateľa,
Doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o
zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu),
Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o tom, že:
a. má ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči mestu, ako aj voči
organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
b. nie je voči nemu vedené exekučné, konkurzné, reštrukturalizačné ani trestné konanie,
c. nie je v likvidácii, nie je daňovým dlžníkom, nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení,
d. nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, nemá dohodnutý splátkový kalendár na úhradu
nedoplatku voči daňovému úradu, zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni,
e. právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, ani trest zákazu
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie; právnická osoba – žiadateľ je povinný
mestu predložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f. neporušil v posledných troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta (uviesť materiály, v ktorých bude uvedený
text „PODUJATIE FINANČNE PODPORILO MESTO VRANOV NAD TOPĽOU“)
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Príloha č. 2

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ MESTOM VRANOV NAD TOPĽOU
Číslo projektu
Číslo zmluvy
zo dňa

Príjemca dotácie (názov, resp. meno a priezvisko)
IČO
Výška poskytnutej dotácie mestom

Celkové náklady na projekt v €
Účel projektu
Názov projektu (v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie)
Stručná informácia o realizácii projektu
(priložte na samostatnom liste)

Finančné vyhodnotenie projektu:
Skutočné príjmy:

Skutočné výdavky:

•

Vlastné príjmy

•

•

Dotácia od mesta

•

•

Cudzie

•

•
SPOLU:

•
SPOLU:
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ROZPOČET
Rozpočet obsahujúci rozpis skutočne vynaložených nákladov projektu z poskytnutej dotácie od
mesta:

Pol.
č.

Popis nákladov na jednotlivé položky

Náklady v €

SPOLU

...............................................
podpis štatutárneho zástupcu

Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Kópie účtovných dokladov, dokumentujúce čerpanie finančnej dotácie od mesta
2. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály a iné)
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