Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA

Účel v zmysle VZN o podmienkach
poskytnutia dotácií z finančných
prostriedkov mesta Trenčianske
Teplice
Žiadateľ – názov, obchodné meno
(v súlade s označením v príslušnom
registri):
Právna forma:
Štatutárny zástupca organizácie:
(meno, priezvisko, funkcia)
Adresa žiadateľa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu žiadateľa - IBAN:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje žiadateľa:
(Tel. číslo, e-mail, webová stránka)
Názov projektu/podujatia/aktivity:

Termín a miesto konania
projektu/podujatia/aktivity:
Osoba zodpovedná za realizáciu
projektu/podujatia/aktivity:
Prípadná forma účasti mesta:*

Spôsob propagácie mesta:
Požadovaná celková výška dotácie
od mesta v EUR:
Predpokladané celkové náklady na
projekt/podujatie/aktivitu v EUR:
* (napr. spoluorganizátor, záštita a pod.)

Stručná charakteristika projektu/podujatia/aktivity:

ROZPOČET:
(podrobný rozpis predpokladaných výdavkov na projekt/podujatie/aktivitu)
Položka

Rozpočet
(v EUR)

Žiadané z dotácie mesta
(v EUR)

SPOLU

ZDROJE FINANCOVANIA (spracujte v nasledovnom členení):
Vlastné zdroje
Dotácia požadovaná od mesta
Sponzorské a iné zdroje
SPOLU

EUR
EUR
EUR
EUR

Povinné prílohy k žiadosti:
1) fotokópiu dokladu preukazujúceho, že žiadateľ je právnická osoba (napr. rozhodnutie o zápise do
príslušného registra, resp. výpis z príslušného registra; fyzické osoby – podnikatelia predkladajú
živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie)
2) fotokópie stanov, resp. štatútu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa
3) fotokópiu dokladu o pridelení IČO
4) písomné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči mestu
5) písomné vyhlásenie podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb), že nie je v konkurze ani v
likvidácii

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

.......................................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2016

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
v zmysle VZN č. 1/2016
Zmluva č: .................................................o poskytnutí dotácie zo dňa: ................................................
Príjemca dotácie – obchodné meno, názov,
adresa
IČO
Štatutárny zástupca
Názov projektu/podujatia/aktivity

Výška poskytnutej finančnej dotácie v €: ......................................

P. č.

Číslo dokladu

Druh výdavku

Suma
€

Spolu:
Výška poskytnutého grantu:
Rozdiel:
Povinné prílohy:
1.
2.

Fotokópie všetkých dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie (účtenky, faktúry s výpismi z účtu alebo
pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel)
Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačný materiál – program, pozvánka, výstrižky z tlače atď.)

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

.....................................................................
podpis a pečiatka zúčtovateľa

Overenie zúčtovania za Mesto Trenčianske Teplice, podpis......................................................................
V Trenčianskych Tepliciach, dňa ...........................................

Spôsob naloženia s rozdielom pri nedočerpaní zdrojov: ..........................................................

