
Žiadosť o dotáciu na rok ... 
 pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre 

(podľa § 5 VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej  a grantovej  politike mesta) 
 
 
1) ŽIADATEĽ:   
2) IČO: 
3) DIČ: 
4) Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu: 
5) Adresa a sídlo žiadateľa: 
6) Telefón:  
7) Fax: 
8) E-mail: 
9) Web:  
10) Číslo účtu: 
 
11) Dotáciu žiadam na: (vyznačte a opíšte)  
 
a) usporiadanie podujatia (napíšte názov, termín, čas a miesto podujatia): 
 
b) na pravidelnú bežnú činnosť organizácie (opíšte, čomu sa organizácia venuje) 
 
c) na edičnú činnosť  
 
d) iné (opis) 
 
Opíšte ciele, ktoré chcete vďaka finančnej podpore dosiahnuť:   

 



 
Akých cieľových skupín sa realizácia dotýka? (počet ľudí, ktorým poskytnutie dotácie pomôže,  počet zapojených organizácií 

do realizácie aktivít a pod.): 

 
 
12) Účel použitia dotácie: 
Pridajte informácie o aktivitách, ktoré z dotácie budete financovať s časovým určením.  

 
 
13) Požadovaná výška poskytnutej dotácie: 
Ak chcete, môžete doplniť predpokladaný rozpočet na realizáciu aktivít s uvedením položiek, na ktoré chcete dotáciu použiť.  

 

 

14) Odôvodnenie žiadosti:  
Opíšte východiskovú situáciu (stav pred začiatkom projektu), zdôvodnite potrebu dotácie (definujte problém, ktorý dotácia 

rieši)   

 

 

 
Povinné prílohy (čestné vyhlásenia budú podpísané štatutárom organizácie): 
 
A.  Fotokópia dokladu, ktorý osvedčuje zriadenie subjektu, doklad o pridelení IČO 
B.  Fotokópia zmluvy o zriadení bankového účtu 
C.  Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti a  úplnosti údajov v žiadosti a  jej prílohách 
D.     Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu žiadne záväzky  
E.      Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia alebo konkurzné konanie, resp. likvidácia 
a nebola mu uložená v lehote jedného roka pred podaním žiadosti sankcia pre čerpanie poskytnutej dotácie v rozpore 
s niektorým ustanovením uzavretej zmluvy 



F.    Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
 
 
Počet príloh: 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 

Pečiatka organizácie a podpis štatutárneho zástupcu 
 
 
 
Dátum:                   
Pozn.: Údaje v bode č. 11) sa vyplnia len v prípade, že žiadateľ žiada o dotáciu na konkrétne podujatie. Ak žiada o dotáciu na celkovú  činnosť v priebehu roka 2018,  
 uvedie túto skutočnosť v bode 12). 


