
  

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 
podľa VZN mesta Trebišov č. 172/2021 o poskytovaní dotácií 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA 

Názov (obchodné meno)1  

Sídlo2  

Adresa na doručovanie ☐ rovnaká ako sídlo 

☐ iná (uviesť) 

IČO  

Zapísaný v3 

☐ Obchodnom registri Slovenskej republiky, 

☐ Živnostenskom registri Slovenskej republiky, 

☐ Registri občianskych združení 

☐ inom registri ................................................................................. 

Vedeným4............................................................................................ pod č.:...............  

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA5 

Meno a priezvisko štatutára (resp. osoby 

oprávnenej konať za žiadateľa) 

 

E-mailová adresa  

Telefonický kontakt  

FINANCOVANIE  

Celkový rozpočet6  

Výška požadovanej dotácie  

Účel použitia požadovanej dotácie  

Bankové spojenie žiadateľa7  

Číslo účtu v banke žiadateľa (IBAN)8  

PRÍLOHY K ŽIADOSTI9  

Žiadateľ  podľa Čl. 2 ods. 2.3.  a čl. 4 bod 4.4. VZN k žiadosti prikladá tieto prílohy: 

a) doklad o registrácii v príslušnom registri, 

a) doklad o tom, že žiadateľ je majiteľom bankového účtu, ktorý uviedol v žiadosti, ak sa dotácia 

poskytne bezhotovostne, 

b) doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ak toto oprávnenie 

nevyplýva zo zápisu oprávnenej osoby v príslušnom registri,  

c) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, nebol voči nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo konkurz nebol zrušený pre 

nedostatok majetku, nebol oddlžený alebo jeho oddlženie nebolo zrušené pre nepoctivý zámer, nie je voči 

nemu začaté reštrukturalizačné konanie a nie je v reštrukturalizácii, resp. čestné prehlásenie, že voči nemu 

nie sú vedené uvedené konania, 

d) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, resp. čestné prehlásenie, že voči nemu 

nie je vedené uvedené konanie, 

e) výpis z registra trestov právnických osôb, 

f) doklad o tom, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora10 , resp. čestné prehlásenie, že nemá 

povinnosť zapisovať sa registra. 

OSOBITNÉ VYHLÁSENIA 

Žiadateľ vyhlasuje, že ☐je / ☐ nie je platcom DPH. 

Žiadateľ berie na vedomie, že na poskytnutie dotácie podľa VZN nemá právny nárok. 

POČET PRÍLOH, ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIA A PODPIS ŽIADATEĽA 

Počet príloh, ktoré sa prikladajú k tejto žiadosti  

Žiadateľ vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti (vrátane príloh) sú správne, pravdivé 

a úplné. Zmenu údajov uvedených v žiadosti oznámi žiadateľ mestu Trebišov bez zbytočného 



  

odkladu. 

Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za 

žiadateľa11 

 

Dátum  Podpis12  

Poznámky: 

V prípade alternatív uvedených políčkom ☐je potrebné správnu možnosť označiť zaškrtnutím príslušného políčka. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 172/2021 o poskytovaní dotácií (v texte len „VZN“) je zverejnené na webovej 

stránke mesta Trebišov  
  



  

ZOZNAM VYSVETLIVIEK 

------------------------------------ 

 

 
1 Obchodné meno sa uvedie podľa jeho zápisu v obchodnom (živnostenskom) registri, príp. v inom registri. 
2 Sídlo sa uvedie podľa jeho zápisu v obchodnom (živnostenskom) registri, príp. v inom registri. 
3 Žiadateľ označí register, v ktorom je evidovaný. 
4 Ak je žiadateľ registrovaný vo viacerých registroch (napr. v obchodnom aj živnostenskom registri), uvedie prednostne 
informáciu z obchodného registra. 
5 Kontaktné údaje žiadateľa nie sú povinnou náležitosťou žiadosti. Odporúčame ich však uviesť pre prípad potreby rýchlejšej 

komunikácie, napr. z dôvodu odstránenia formálnych nedostatkov žiadosti. 
6 Vyčísliť celkovú potrebu finančných prostriedkov s rozčlenením na účel použitia (napr. prepravné, cestovné, účastnícky 
poplatok, nákup športových potrieb, atď. 
7 Uvedie sa názov banky alebo pobočky zahraničnej banky na Slovensku, v ktorej má žiadateľ vedený účet, na ktorý mu bude 

poskytnutá dotácia v prípade jej schválenia mestom Trebišov. 
8 Číslo bankového účtu v tvare IBAN odporúčame uviesť s medzerou po každých štyroch znakoch, napr.: SK23 5600 0000 0012 

3456 7890. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o tom, že žiadateľ je majiteľom uvedeného účtu (napr. kópiu zmluvy 
o zriadení bežného účtu, alebo výpis z účtu nie starší ako tri mesiace, ak obsahuje údaj o tom, kto je majiteľom účtu). 

9 V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti 
povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich 
výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem 
údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe; tieto údaje a výpisy sú použiteľné na právne 
účely. Mesto je takto oprávnené získať prílohu uvedené pod písm. a) a od 1.1.2019 aj prílohu pod písm. f). Ak z technických 
dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov 
bezodkladne, orgány verejnej moci a  sú oprávnené požiadať osoby  predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v 
listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní. 
10 Povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora je upravená v zákone č. 315/2016 Z. z. V prípade poskytovania 

finančných prostriedkov nie je partnerom verejného sektora ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné 
prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide 
o opakujúce sa plnenie. Môže nastať situácia, že žiadateľ sa stane partnerom verejného sektora s povinnou registráciou až 
po poskytnutí dotácie (t.j. v čase podania žiadosti ešte nemá povinnosť byť registrovaný). V takom prípade je potrebné túto 
skutočnosť uviesť v časti ďalších dôležitých skutočností. Ak mesto Trebišov schváli dotáciu, pričom jej poskytnutím by vznikla 
povinnosť registrácie, zmluvu o poskytnutí dotácie uzatvorí mesto až po zápise žiadateľa v registri partnerov verejného 
sektora. 

11 K žiadosti je potrebné doložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ak toto 
oprávnenie nevyplýva zo zápisu oprávnenej osoby v príslušnom registri. V prípade občianskeho združenia, príp. inej 
obdobnej neziskovej organizácie, dokladom môžu byť najmä stanovy združenia a zápisnica príslušného orgánu o menovaní 
alebo zvolení príslušnej osoby do funkcie štatutárneho orgánu. Dokladom môže byť tiež plnomocenstvo, ktoré žiadateľ udelil 
tretej osobe za účelom podania alebo vybavenia žiadosti. 

12 Ak sa žiadosť podáva do elektronickej schránky mesta zriadenej podľa zákona o e-Govermente, namiesto bežného podpisu 
sa žiadosť podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby konajúcej za žiadateľa alebo kvalif ikovanou 
elektronickou pečaťou žiadateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


