Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta/obce*
Kérvény támogatás nyújtására a község/város* költségvetéséből
v zmysle VZN č.

sz. ÁÉR értelmében

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

A. A KÉRVÉNYEZŐ ADATAI

Úplný názov/meno žiadateľa: | A kérvényező teljes megnevezése/neve:
Adresa/sídlo, PSČ: | Lakcíme/székhelye, PISZ:
Tel.:

Fax:

E-mail:

IČO: | SASZ:

DIČ: | AASZ:

Štatutárny zástupca: | Statutáris képviselő:
Osoba zodpovedná za projekt: | A projekt felelőse:
Telefónne číslo: | Telefonszáma:
Právna forma organizácie žiadateľa: | A kérvényező szervezet jogi személyiségi formája:
Bankové spojenie: | Banki kapcsolat:

Pobočka: | Bankfiók:

Číslo účtu: | Bankszámlaszám:

Kód banky: | Bank számjele:
B. ÚDAJE O AKCII

B. A RENDEZVÉNY ADATAI

Názov akcie: | A rendezvény megnevezése:
Predpokladaný termín uskutočnenia/realizácie akcie: | A rendezvény megvalósításána tervezett időpontja:
Požadovaná výška dotácie (v EUR): | A kért támogatás összege (euróban):
Celkový rozpočet akcie (v EUR): | A rendezvény teljes költségvetése (euróban):
Odôvodnenie žiadosti o dotáciu:

A támogatási kérelem indoklása

Účel použitia dotácie na úhradu (uviesť výdavky):

A támogatási összeg felhasználásának célja (felsorolni a költségtételeket):

Forma účasti mesta/obce:

A város/község részvételi formája:

Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta/obce:

A kérvényező nyilatkozata a város/község népszerűsítésének módjáról:

Dotácie pridelené žiadateľovi v minulých rokoch:

A kérvényezőnek a korábbi években megítélt támogatások:

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

Kijelentem, hogy a kérvényben és a mellékletekben
feltüntetett adatok valósak.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
súhlasím so spracovávaním údajov pre potreby

A Tt. 122/2013. sz., a személyi adatok védelméről szóló törvényével összhangban egyetértek a feltüntetett adatok kezelésével

Mesta/Obce*

Község/Város*

za účelom evidencie žiadosti o poskytnutie finančných
príspevkov z rozpočtu

szükségleteinek megfelelően azon célból, hogy nyilvántartásba
vehesse a(z)

Mesta/Obce*

Község/Város*

na dobu 2 rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.

költségvetéséből nyújtott pénzügyi támogatásra beadott
kérvényt, a kérvény benyújtásától és a támogatás folyósításától
számított két éven keresztül.

* Nehodiace sa prečiarknite! | A felesleges törlendő!
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

PC/TAM-001/13

Prílohy:

Mellékletek:

kópie o potvrdení IČO | a SASZ kiadásáról szóló bizonylat másolatai
kópie o potvrdení DIČ | az AASZ kiadásáról szóló bizonylat másolatai
kópia stanov | az alapszabály másolata
kópia zriaďovacej listiny žiadateľa | a kérvényező alapító okiratának másolata
kópia zápisu, na základe ktorého bol menovaný štatutárny zástupca
a statutáris képviselő kinevezéséről szóló feljegyzés másolata
potvrdenia o zriadení bankového účtu | igazolás bankszámla létesítéséről
čestné prehlásenie žiadateľa o všetkých splatených záväzkoch
a kérvényező becsületbeli nyilatkozata pénzügyi kötelességeinek teljesítéséről
Miesto vydania | A kiállítás helye:
Dátum | Keltezés:

podpis a pečiatka žiadateľa / štatutárneho zástupcu
(oprávneného konať v zastúpení žiadateľa)
Az kérvényező aláírása és bélyegzőjének lenyomata
(az eljárásra jogosult statutáris képviselő)

forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT
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