
Príloha č. 2

Žiadosť o poskytnutie dotácie  
v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií  z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI / všetky údaje sú povinné

Žiadateľ – občianske združenie

Štatutárny zástupca 
(meno, priezvisko, titul)
Právna forma organizácie
IČO
DIČ
Sídlo / trvalé bydlisko 
(ulica, číslo, obec, PSČ)

Kontakt
tel.
fax
e-mail

Bankové spojenie číslo účtu / 
IBAN

Požadovaná výška dotácie v € v 
súlade s rozpočtom Mesta 

B. ČESTNÉ VYHLÁSENIE
1. Čestne vyhlasujem, že ako dolu podpísaný žiadateľ ku dňu podania žiadosti:
a) mám  vysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Banská Bystrica 
b) mám vysporiadané záväzky  po lehote splatnosti voči organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej  
pôsobnosti,
c) nie som v likvidácii,  v konkurznom  alebo reštrukturalizačnom konaní.
2. Čestne vyhlasujem, že akcie nie sú inak finančne podporené zo strany Mesta..
3. Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.
4. Čestne vyhlasujem, že právnická osoba, ktorej som štatutárnym zástupcom, nemá právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie, subvencie, pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 
Toto čestné vyhlásenie som vykonal(a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Mesta Banská 
Bystrica za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á)  
dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov v tomto čestnom vyhlásení. 

C. VYHLÁSENIE
V zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  platnom znení  súhlasím so  spracovaním a použitím uvedených údajov  pre  potreby Mesta 
Banská  Bystrica  za  účelom evidencie  žiadosti  o  poskytnutie  finančných príspevkov z rozpočtu Mesta 
Banská Bystrica, na dobu 2 rokov od podania žiadosti. 
Banská Bystrica, ................. 20.... Pečiatka, podpis štatutára žiadateľa:

D. Povinné prílohy

Povinné prílohy

1. Doklad preukazujúci oprávnenú osobu konať za žiadateľa

2. Zmluva alebo potvrdenie o zriadení bankového účtu na ktorom musí byť uvedený 
žiadateľ dotácie

3. Doklad o vzniku subjektu (registrácia založenia, stanovy, zápisnica).
4. Uznesenie Výboru v mestskej časti, ktorým schvaľuje podanie žiadosti a Rámcový 
plán akcií financované z dotácie na príslušný rok


