Príloha č.2 VZN č. 1/2018

Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské v roku .................
1. Žiadateľ:

Meno a priezvisko FO:
Adresa FO:
Dátum narodenia:
Právna forma
Tel. kontakt
e-mail
Bankové spojenie: číslo účtu, názov banky
2. Projekt

Názov akcie:
Novostavba RD:
Rekonštrukcia RD:
Číslo rozhodnutia na odstránenie stavby:
Dátum vydania rozhodnutia na odstránenie
stavby
Dátum právoplatnosti rozhodnutia na
odstránenie stavby:
Číslo stavebného povolenia:
Dátum vydania stavebného povolenia:
Dátum právoplatnosti stavebného povolenia:
Číslo kolaudačného rozhodnutia:
Dátum vydania kolaudačného rozhodnutia:
Dátum právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia:
Dátum prihlásenia sa na trvalý pobyt na
novostavbu – zrekonštruovaný rod. dom
3. Dotácia
Požadovaná suma dotácie z rozpočtu obce
na realizovaný projekt
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.
V zmysle zákona č.42//2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
a sprístupnením uvedených údajov.

Dátum___________________________

________________________________
podpis žiadateľa

Prílohy k žiadosti:
1.Rozhodnutie o povolení na odstránenie stavby
2. Stavebné povolenie
3. Kolaudačné rozhodnutie
4. Rozpočet na rekonštrukciu ( článok 4. odst. 4)
5. Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce
(Žiadateľ predloží predkladané doklady uvedené v bode 1. až 4. ako originál + kópia. Zamestnanec
poverený prijatím žiadosti potvrdí svojím podpisom zhodnosť originálu s kópiou a originál dokladu
vráti žiadateľovi dotácie.)

Príloha č.3 VZN č. 1/2018

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
o dotáciu z rozpočtu obce

Meno a priezvisko...................................................................................
svojím podpisom ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu
z rozpočtu obce čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie – názov:
....................................................................................................................................................
nemá
nesplatené záväzky po lehote splatnosti voči obci .................... a voči organizáciám
zriadeným alebo založeným obcou.
Čestne prehlasujem, pre potreby obce .......... za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie
dotácie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané
doklady aktuálne ku dňu podania žiadosti.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých
údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení.

V .............................. dňa …………………
Podpis a pečiatka

Overenie, že žiadateľ nemá záväzky voči obci:
za daňové oddelenie OcÚ – dátum a podpis: .............................................................................

Príloha č.4 VZN č. 1/2018

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 20..
Poskytovateľ :
Žiadateľ :
Názov organizácie :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Názov projektu ( účel použitia ) :
......................................................................................................................................................
Termín konania : ..........................................
Dátum
poskytnutej
čerpanej
dotácie

Číslo:
- bank.výpisu
- pokl. dokl.
- účtov.dokl.

Vypracoval :
Dátum :

Dotácia - poskytnutá
- čerpaná
Text - poznámky

Poskytnutá
dotácia
z rozpočtu
obce v roku
20

Použitá
dotácia
z rozpočtu
obce v roku
20

Rozdiel
v€

.......................................................
Meno a priezvisko štat.zástupcu
Poznámka :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

