
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:  

1./doklad o právnej subjektivite 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.  

      

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 


