Príloha č. 1

Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Čičmany podľa VZN č. 2/2021
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (V ZMYSLE REGISTRÁCIE)
1.

Názov:

2.

Sídlo:

3.

Právna forma žiadateľa:

4.

Telefonický kontakt:

6.

IČO:

8.

Osoba oprávnená na uzatváranie zmlúv/ štatutárny zástupca:

9.

IBAN účtu žiadateľa:

5.

E-mail:

7.

DIČ:

B. CHARAKTERISTIKA PODPOROVANEJ ČINNOSTI (PROJEKT, ÚLOHA, AKTIVITA)
1.

Názov akcie/podujatia:

2.

Predpokladané celkové výdavky akcie/podujatia:

3.

Výška požadovanej dotácie:

4.

Termín realizácie podporovanej činnosti:

5.

Miesto realizácie podporovanej činnosti:

6.

Popis podporovanej činnosti/projektu (cieľ podporovanej činnosti, cieľová skupina, spôsob propagácie
spolufinancovania akcie/podujatia obcou):

Pozn.: max. rozsah popisu činnosti 1800 znakov (normostrana A4).
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C. ROZPOČET PODPOROVANEJ ČINNOSTI
Náklady na podporovanú činnosť
(primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu)
Predpokladané výdavky
Pozn. napr. prenájom, ubytovanie, doprava, propagácia, občerstvenie, iné)

Názov položky

Suma

Požadovaná suma od Obce
Čičmany

Spolufinancovanie

Spolu:

EUR

Predpokladané príjmy
Sponzorské príspevky
Vlastné zdroje
Vstupenky, poplatky
Dotácia Obce
Iná dotácia
Spolu:
Celkový rozpočet:

EUR
EUR

Požadovaná výška dotácie:

EUR

Spolufinancovanie:

EUR

D. OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z., (Nariadenie GDPR)
Účel spracúvania:
poskytovanie dotácií v zmysle VZN Obce Čičmany č. .../2021
Právny základ:
oprávnený záujem Obce Čičmany v súvislosti s poskytovaním dotácií podľa VZN č. ./2021
Kategória osobných údajov:
bežné osobné údaje
Dotknuté osoby:
žiadatelia o dotáciu, ich štatutárne orgány a zamestnanci
Príjemcovia osobných údajov: Obec Čičmany, kontrolné orgány
Doba uchovávania:
podľa registratúrneho plánu a poriadku Obce Čičmany
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby za Obec Čičmany e-mailom na
obec@obeccicmany.info, alebo telefonicky na: +421 41 5492123
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E. ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Žiadateľ čestne prehlasuje, že:
-

nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie,
má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Obce Čičmany a nie je dlžníkom Obce Čičmany,
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácií a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; uvedené neplatí ak je žiadateľom subjekt verejnej správy,
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Pečiatka:
Meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/ov:

F. POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI

1. kópia dokladov o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovaciu listinu v aktuálnom znení)
2. kópia dokladu o pridelení IČO, DIČ
3. kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie
konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite.

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

V ................................................. dňa ...............................

Pečiatka:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/ov:
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