Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta Turzovka na rok ...........

1. Údaje o žiadateľovi
Názov:
(obchodné meno, u fyzickej osoby –
podnikateľa – meno a priezvisko)
Sídlo žiadateľa:
Tel. kontakt:
e-mail:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Registrácia:
(dátum, registračný orgán)
Štatutárny zástupca:
(meno a priezvisko)
Bankové spojenie:
(číslo účtu, názov banky)
2. Účel použitia dotácie z rozpočtu mesta
Požadovaná suma dotácie z rozpočtu
mesta:
Účel použitia dotácie:
(podrobné uvedenie – názov akcie, cieľ,
miesto konania, cieľová skupina,
predpokladaný počet návštevníkov,
účinkujúcich a pod.)

Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije
dotáciu z rozpočtu mesta:

Termín a miesto použitia dotácie:
Navrhovaná forma prezentácie mesta
vzhľadom na poskytnutú dotáciu:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v priložených dokladoch, ktoré tvoria prílohu tejto
žiadosti sú úplné a pravdivé.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
a sprístupnením osobných údajov.

Dátum: ..............................

.............................................................................
podpis žiadateľa
(štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej
konať za žiadateľa)

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2019

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
o dotáciu z rozpočtu Mesta Turzovka

Meno a priezvisko
...................................................................................................................................................
Svojim podpisom ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu z rozpočtu
mesta Turzovka čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie – názov:
.....................................................................................................................................................
Nemá ku dňu podania žiadosti:
1. nesplatené záväzky voči Mestu Turzovka a jeho zriadeným a založeným organizáciám
2. evidované nedoplatky na daniach spravovaných daňovým úradom, na poistnom na
verejnom zdravotnom poistení, na sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom
sporení
3. začaté konkurzné konanie, nie je v úpadku alebo v likvidácii, nie je v exekučnom
konaní
4. právoplatne uložený trest zákazu prijímať podporu poskytovanú z fondov Európskej
únie
Čestne prehlasujem, pre potreby Mesta Turzovka, za účelom predloženia žiadosti
o poskytnutie dotácie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé
a predkladané doklady sú ku dňu podania žiadosti aktuálne.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých
údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení.

V............................, dňa ..........................

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

