
          Príloha č. 1 k VZN 

 

OBEC  Lada                                                

Obecný úrad          

Adresa Lada 240, 082 12 Kapušany                  

________________________________________________________________________

  

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  Z ROZPOČTU MESTA/OBCE 
 

Oblasť (podčiarknite):           
Všeobecne prospešné služby:                                      

l. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

2. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

6. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

7. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

8. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

9. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

 

Verejnoprospešný účel:                     

       l. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

      2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

      3. Ochrana a tvorba životného prostredia, 

      4. Zachovanie prírodných hodnôt, 

      5. Ochrana zdravia, 

      6. Ochrana práv detí a mládeže, 

      7. Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,  

      8. Plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,    

          ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živel- 

          nou pohromou.  

 

Žiadateľ – názov, obchodné meno 
(v súlade s označením v príslušnom registri):       

 

Právna forma: 

 

 

Štatutárny zástupca organizácie (meno, 

priezvisko, funkcia): 

 

Adresa žiadateľa: 

 

 

Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:                

IBAN:  

IČO:  

 

DIČ:  

 

Tel., fax, e-mail:  

Webová stránka:      

 



Názov akcie/podujatia:  

 

Termín a miesto konania:      

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za realizáciu 

podujatia/akcie  

 

Prípadná forma účasti mesta/obce:    *  

 

Spôsob propagácie mesta/obce:   

 

Požadovaná celková výška dotácie  

od mesta/obce v EUR: 

 

Predpokladané celkové náklady na 

podujatie/akciu EUR: 

 

* (napr. spoluorganizátor,  záštita a pod.) 

 

Poskytnutá dotácia od mesta/obce  v predchádzajúcich 3 rokoch: 

2018 EUR 

2017 EUR 

2016 EUR 

 

 

Prílohy: 

 

 

 

 

 

Miesto a dátum:                                                                                       

 

 

 

 

 

                 

 ..................................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                         

podpis štatutárneho zástupcu  a pečiatka organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podklady k žiadosti (podľa príslušného VZN) NAPR. s použitím  
ustanovenia § 8a ods. 1  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisoch možno poskytnúť žiadateľovi, ak: 

 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (rozpočtom obce), 

    - predložením čestného vyhlásenia žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so   

      štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri   

      mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,  

 

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol  

    proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

    - predložením potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace 

 

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,  

    - predložením čestného vyhlásenia žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon  

      rozhodnutia,  

 

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa  

    osobitného predpisu,  

    - predložením potvrdenia príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace, že  

      neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, 

 

e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a  

    príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 

    - predložením potvrdenia Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším     

      ako tri mesiace,   

 

Od 1.7.2016: 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie. 

- predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  

V ustanovení § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 je ďalej upravené, okrem iného, toto: 

 Subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia sú povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia 

bezplatne.  

 Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. b) a e) preukazuje len žiadateľ, ktorým je 

právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ.  

 Fyzická osoba, s výnimkou fyzickej osoby - podnikateľa, preukazuje splnenie podmienky 

uvedenej v odseku 4 písm. a) čestným vyhlásením.  

 Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. f) a g) preukazuje len žiadateľ, ktorým je 

právnická osoba, okrem právnickej osoby podľa osobitného predpisu (z. 91/2016. Z. z. o 

trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to : 

            a) Slovenská republika a jej orgány, 

            b) iné štáty a ich orgány, 

            c) medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a     

                ich orgány, 

           d) obce a vyššie územné celky, 

           e) právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom, 

           f) iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať     

              podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.  

Informácia pre žiadateľa:   



Mesto/Obec poskytuje dotácie z rozpočtu mesta/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 mesta/obce č. .... 

O dotáciu z rozpočtu mesta/obce môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá 

má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta/obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území 

mesta/obce, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta/obce, a to na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 

a zamestnanosti.  

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.  

 

Povinné prílohy k žiadosti (NAPR.):  

1./doklad preukazujúci, že žiadateľ je to právnickou osoba žiadateľa (napr. rozhodnutie o 

zápise do príslušného registra, resp. výpis z príslušného registra; fyzické osoby – podnikatelia 

predkladajú živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie)  

2./ stanovy, resp. štatút žiadateľa, ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa 

3./ doklad o pridelení IČO 

4./ čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči obci  

 
Príloha č. 1 Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou 

kvantifikáciou predpokladaných výdavkov a využitím finančných prostriedkov (v prípade, že 

žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné rozpísať každú 

akciu/podujatie samostatne).  
Príloha č. 2    Odôvodnenie žiadosti 
Príloha č. 3   Prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta/obce – uviesť materiály, v ktorých 

bude uvedený text: „podujatie/akciu“ finančne podporilo mesto/obec 

Príloha č.  4     Prehlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii a nemá voči mestu/obcí žiadne záväzky 

Príloha č. 5  Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo 

zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia.  

Príloha č. 6 k žiadosti  

ROZPOČET:  (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na podujatie/akciu 

spracujte podľa nasledovného vzoru): 

   
Výdavky (na akú položku a koľko budete potrebovať na 

podujatie/akciu) 

Položka: 

Suma v EUR: 

   

   

   

   

SPOLU  VÝDAVKY:  

 

ZDROJE FINANCOVANIA (spracujte v nasledovnom členení): 

Vlastné zdroje EUR 

Dotácia požadovaná od mesta/obce  EUR 

Sponzorské a iné.. EUR 
SPOLU PRÍJMY:  EUR 
  

 

 

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

 

 

 



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

o dotáciu z rozpočtu obce 

 
Meno a priezvisko/názov:    

 

Sídlo: 

 

Svojím podpisom ako žiadateľ alebo štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu z rozpočtu 

obce čestne vyhlasujem, že žiadateľ dotácie – názov: 

 

 

a) že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nemám nesplatené záväzky po 

lehote splatnosti voči obci Lada a voči organizáciám zriadeným alebo založeným 

obcou, 

b) že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nemám právoplatne uložený trest 

zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie, 

c) že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané 

doklady aktuálne ku dňu podania žiadosti. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých 

údajov uvedených v tomto čestnom vyhlásení. 

 

V ...........................,  dňa  

 

 

 

 

        Podpis a pečiatka 

 

 

 
 


