
Príloha č. 1, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 143 
 
 
Uzávierka na podávanie žiadostí: 30. október  príslušného roka 
 

     Mesto Hurbanovo 
                                                                                                                                              Komárňanská 91    

                 947 01 Hurbanovo 
 

ŽIADOSŤ  O POSKYTNUTIE  DOTÁCIE  
v zmysle VZN Mesta Hurbanovo č. 143 na rok  .......  pre oblasť 

 
☐ KULTÚRY* ☐ ŠPORTU*    ☐ CIRKVI*       ☐ INÉ*          *Zaškrtnúť výber oblasti 

 
CHARAKTER PODUJATIA: 

 
☐ mestský*       ☐ regionálny*       ☐ krajský*        ☐ celoslovenský*       ☐ medzinárodný* 

 
I. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA 
1. Názov / Meno žiadateľa 

  

2. Sídlo / Presná adresa  
(mesto, ulica, číslo, PSČ)   

okres  
3. Organizačno-právna forma  

(v zmysle dokladu o právnej 
subjektivite) 

 

4. IČO:  
 5. Štatutárny zástupca  

(meno, priezvisko, adresa)  

6. Kontakt  
(telefón, email)  

7. Bankové spojenie (číslo účtu 
v tvare IBAN, názov banky)  

 8. a) Počet členov/zamestnancov 
b) Ostatné osoby k činnosti 
c) z toho mládež 

a)  
b)  
c)  

9. Stručný popis činnosti * 
 
 

 
 

10. Vyvinuté aktivity a dosiahnuté 
výsledky v roku podania 
žiadosti * 

 

11. Požadovaná výška dotácie 
celkom (EUR )   

12. Účel / použitie dotácie  
  

*V prípade rozsiahlejších popisov pokračovať resp. napísať na osobitnom liste 
 
Povinné prílohy: 
1. Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta (Príloha č. 2 k VZN č. 143 ). 
2. Potvrdenie peňažného ústavu (banky) o vedení účtu, alebo výpis z účtu nie starší ako 3 mesiace. 
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Príloha č. 1, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 143 
 
V prípade ak sa jedná o viac projektov (akcií) je potrebné vyplniť body III. a IV.  na  každý projekt 
(akciu) samostatne  !!! 
 
II. ŽIADAM O DOTÁCIU NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY         ☐ ÁNO          ☐ NIE     
Uviesť objekt na ktorý sa žiada prevádzková 
dotácia 

 

     
Náklady v EUR  na: Náklady za predchádzajúci rok Žiadaná dotácia 
Plyn   
Elektrina   
Iné*   
SPOLU   
*presne uviesť o aké náklady ide   
 
III. POPIS PROJEKTU (ČINNOSTI, AKCIE) 
1. Názov projektu (Akcie)  
2. Miesto realizácie  
3. Termín realizácie  

4. Cieľ realizácie (účel) 
(na koho je projekt zameraný)  

5. 
Stručný popis projektu  
(prípadne uviesť na osobitnom 
liste) 

 

6. Očakávania a význam (prínos) 
(čo sa má realizáciou dosiahnuť)  

7. Počet ľudí zapojených do 
projektu  

8. Forma a spôsob propagácie 
(vrátane propagácie mesta)  

9. Prípadná forma účasti mesta*  
*napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod. 
 
IV. ROZPOČET PROJEKTU (AKCIE) A ÚČEL POUŽITIA FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 
 

P o l o ž k a R o z p o č e t   v EUR  
 

Percentuálne k celkovým 
nákladom  

(v %) 
1. Celkové náklady na projekt 

(akciu)    

2. Prostriedky žiadané od Mesta 
Hurbanovo   

3. Ďalšie finančné zdroje 
pokrytia nákladov projektu   

a) vlastné zdroje   
b) iné zdroje   
      popis iného zdroja  
 

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním 
a sprístupnením uvedených údajov. 
 
 
.............................. ............................ ............................. ...................................... 

miesto   dátum   pečiatka  podpis štatutárneho zástupcu 
                                                                                                                               (konateľa oprávneného konať 
         v zmysle spoločenskej zmluvy) 
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Príloha č. 2, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 143 
 
 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA  
o dotáciu z rozpočtu mesta Hurbanovo 

 
 
Meno a priezvisko, titul                      32T 
                 ...................................................................................................................... 
 

ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu,   týmto čestne prehlasujem 
a svojím podpisom potvrdzujem, že žiadateľ dotácie  – názov: 

 
..32T....  
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
1.) má vyrovnané všetky daňové a odvodové povinnosti voči daňovému úradu, zdravotným 

poisťovniam a sociálnej poisťovni, 
2.) že nie je v konkurze alebo v likvidácii a nie je voči nemu vedené exekučné a trestné konanie, 
3.) že umožní kontrolórovi Mesta Hurbanovo, povereným pracovníkom ekonomického 

oddelenia Mesta Hurbanovo, nahliadnuť do svojej účtovnej evidencie za účelom preverenia 
spôsobu použitia, správnosti účtovných dokladov a zaúčtovania priznanej dotácie. 

 
 

Dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou čestne prehlasujem pre potreby mesta Hurbanovo za 
účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, že všetky údaje uvedené v žiadosti 
a v prílohách k žiadosti sú pravdivé. 
 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých 
údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení. 
 
 
V Hurbanove,  dňa ………………… 

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

            
 
 
 

 



Príloha č. 3, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 143 
 
 

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Hurbanovo 
 

V súlade so zmluvou č. 32T  o poskytnutí dotácie zo dňa 32T 
 
Príjemca dotácie:  
   Názov / meno žiadateľa  
   Adresa  
   IČO  
   Štatutárny zástupca  
Názov projektu (akcie)  
Výška poskytnutej dotácie mestom  
Účel použitia dotácie (musí byť v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie)  

Vecné zhodnotenie realizácie projektu/ 
účelu (činnosti), dosiahnutých výsledkov, Priložiť na samostatnom liste 

 

Finančné vyhodnotenie:                                                             ( EUR ) 

Skutočné príjmy – z toho: Skutočné výdavky: 

Vlastné príjmy   
Sponzorské a iné   
Dotácia od mesta   
   
SPOLU:   
 

V Hurbanove,  dňa 32T 

      ................................................................................. 
      Podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie 
 
Povinné prílohy k vyúčtovaniu: 
1. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení: 

- poradové číslo 
- číslo dokladu 
- druh výdavku 
- suma 

K prehľadu musia byť doložené čitateľné kópie dokladov (účtenky, faktúry, výpisy z účtu alebo 
pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel). 
 
2. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie za finančnej podpory mesta Hurbanovo (napr. fotografie, 

propagačné materiály – programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.). 
 
V Hurbanove, dňa ........................ 
 
Overenie zúčtovania za mesto Hurbanovo, meno ......................................... podpis ......................... 
 
Spôsob naloženia s rozdielom nevyčerpaných zdrojov: ................................................................. 
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Príloha č. 3, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 143 
 
 
 
Prílohy k vyúčtovaniu dotácie: 
 
Výška poskytnutej dotácie mestom Hurbanovo  v EUR: .. 32T 
 

P.č. Číslo dokladu Druh výdavku Suma v EUR 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
  SPOLU:  
  Poskytnutá finančná dotácia:  
  Rozdiel:  
 
 
 
                                                                                        
Priložiť fotokópie všetkých zúčtovávaných dokladov: 
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