
ŽIADOSŤ 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Michal nad Žitavou v roku:

 

Dotáciu v zmysle VZN č. 3/2011 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne obecného úradu 
Michal nad Žitavou v termíne do 15. októbra príslušného roka.  

Dotácia na podporu:              

Príjemca dotácie: 

Obchodné meno, názov: 

Štatutárny zástupca:              tel.: 

Adresa prijímateľa:          

IČO:                    DIČ: 

číslo účtu IBAN:   

Názov podujatia:   

Miesto konania:                  Dátum konania: 

Usporiadateľ: 

Spoluorganizátor: 

Zodpovedná osoba:                      tel.: 

Požadovaná suma:                     €,                 Vlastné zdroje:     € 

Spôsob propagácie obce:  

Význam podujatia pre obec : 

Poskytnutá dotácia od obce v predchádzajúcich 3 rokoch: 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé. 

V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov súhlasím so spracovaním  a sprístupnením uvedených údajov.

V: Michal nad Žitavou,  dňa: ...................................................................... 
              podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie 

Povinné prílohy k žiadosti: 

Príloha č.1.:  Doklad o právnej subjektivite. (doklad o pridelení IČO) 

Príloha č.2.:  Doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenosť konať v mene organizácie. 

Príloha č.3.:  Potvrdenie banky o vedení účtu danej organizácie. (nie staršie ako 30 dní) 

Príloha č.4.:  Výpis z obchodného registra. (nie starší ako 30 dní) 

Rok Suma 



Informácia pre žiadateľa: 

Obec poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a 
Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 3/2011. 

 O dotáciu z rozpočtu obce môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – 
podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorá pôsobí, 
vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce, a to na 
podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.  

Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o 
poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči obci.

Poskytnuté dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu 
o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, 
ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej 
vyčerpaní, najneskôr však do 15.12. príslušného roka. Písomnú správu o použití 
finančnej dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu Michal nad 
Žitavou.

Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší VZN č. 3/2011, 
schválenú dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených vo 
VZN č. 3/2011 článku 3 ods. 8.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok !!!
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