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Príloha č. 4
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT

1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Názov žiadateľa

Štatutárny zástupca 
Právna forma žiadateľa
Adresa
Kontakt Tel: E-mail:
Identifikačné čísla IČO: DIČ:
Bankové spojenie IBAN: Názov Banky:

2. ÚDAJE O PROJEKTE
Názov projektu

Realizácia projektu Termín: Miesto:
Požadovaná dotácia EUR
Opis projektu

Odôvodnenie žiadosti 
o dotáciu

Zameranie na cieľovú 
skupinu
Očakávaný prínos 
pre mesto a občanov
Spôsob propagácie 
Mesta Ružomberok
Rozpočet projektu
Názov položky je potrebné kategorizovať podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie mesta (príloha č. 6 VZN) a 
konkrétne rozpísať jednotlivé položky napr.: cestovné náklady, doprava tovarov, poštové, potraviny, reprezentačné, 
propagačný materiál, kancelársky materiál a pod.

Názov položky Výdavky hradené z  dotácie

Spolu:

3. ČESTNÉ VYHLÁSENIE

1. Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.
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2. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 
spracovaním a použitím uvedených údajov pre potreby Mesta Ružomberok za účelom 
evidencie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Ružomberok, na dobu 2 rokov 
od podania žiadosti.

3. Vyhlasujem, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie mám vysporiadané všetky 
záväzky voči Mestu Ružomberok a mestským organizáciám, ktorých zriaďovateľom  
alebo zakladateľom je Mesto Ružomberok.

V .......... ............    , dňa .......... .............................................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

VYJADRENIE PRÍSLUŠNÉHO ODDELENIA MsÚ

o Žiadosť vyradená z dôvodu:

o V zmysle uznesenia MsZ v Ružomberku č....... ..... zo dňa.................. je schválená 
výška dotácie..................eur                                                                             

               Dátum:                                                                     Podpis: 

Povinné prílohy k žiadosti :

a) výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) 
b) v prípade žiadateľa – fyzickej osoby je potrebný výpis zo živnostenského registra (nie 

starší ako 3 mesiace)
c) v prípade, ak žiadateľ požaduje dotačný príspevok vyšší ako 3320 EUR, je potrebné 

písomné vyhlásenie žiadateľa o splnení všetkých daňových a odvodových povinností (nie 
staršie ako 3 mesiace) 

d) počet a zoznam verejnoprospešných aktivít vykonaných v predchádzajúcom 
kalendárnom roku v rámci okresu 


