Obecný úrad v Beniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

Číslo jednania:

V Beniciach:

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE BENICE
Oblasť (podčiarknite):
1. Profesionálne, umelecké a amatérske aktivity a ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity
2. Rozvoj školstva a vzdelávania
3. Telovýchova, šport a mládež
4. Zdravotníctvo a sociálne služby
5. Ochrana a tvorba životného prostredia.

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:

IČO:
Tel., fax, e-mail:
Webová stránka:
Názov akcie/podujatia:
Termín a miesto konania:
Odborný garant za realizáciu
podujatia/akcie
Prípadná forma účasti obce *
Spôsob propagácie obce:
Požadovaná celková výška dotácie
od mesta v Sk:
Predpokladané celkové náklady na
podujatie/akciu v Sk:
* (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.)
Bankové spojenie : VÚB Martin

číslo účtu: 11927362/0200

IČO: 00647373

telefón: 043/4294352 Fax: 043/4294352 e-mail: oubenice@gaya.sk

DIČ:2020591760

web: www.benice.sk

Obecný úrad v Beniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

Číslo jednania:

V Beniciach:

Poskytnutá dotácia od obce Benice v predchádzajúcich 3 rokoch:
Sk
Sk
Sk
Miesto a dátum:
..............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka organizácie
Informácia pre žiadateľa:
Obec Benice poskytuje dotácie z rozpočtu 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 obce Benice č. 2/2007
O dotáciu z rozpočtu obce môže požiadať:
a) právnická osoba, ktorej zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia mesta,
b) iná obec alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci
likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,

pri

c) právnická osoba neuvedená v písm. a) a b) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na
území obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom 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:
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 obce – uviesť materiály, v ktorých bude
uvedený text: „podujatie/akciu“ finančne podporila obec
Príloha č. 4 Prehlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky
Príloha č. 5 Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo
zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia.

Bankové spojenie : VÚB Martin

číslo účtu: 11927362/0200

IČO: 00647373

telefón: 043/4294352 Fax: 043/4294352 e-mail: oubenice@gaya.sk
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Obecný úrad v Beniciach
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Príloha č. 1 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 Sk:

•
•
•
•
•
•
SPOLU VÝDAVKY:

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

Sk
Sk
Sk
Sk

SPOLU PRÍJMY:

..............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka organizácie
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