Príloha č. 1
ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nová Baňa v zmysle
VZN č. 4/2022 pre rok ................
A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Žiadateľ (úplný názov podľa príslušného registra u PO, meno a priezvisko u FO - podnikateľa ):
Sídlo (adresa, PSČ):
Právna forma:
Telefón:
IČO žiadateľa:
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul):
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Počet členov organizácie:

DIČ:

e-mail:

Telefón:
Pobočka:
Kód banky:
Veková štruktúra členov:
do 15 rokov:

Počet členov v organizácii, ktorí majú
trvalý pobyt na území mesta Nová Baňa:

15 - 23 rokov:

Počet členov v organizácii, ktorí nemajú trvalý pobyt na
území mesta Nová Baňa:

23 - 62 rokov:
nad 62 rokov:

Počet licencovaných trénerov:
B. ÚDAJE O AKCII / O ČINNOSTI
Názov akcie / druh činnosti:
Predpokladaný termín uskutočnenia – realizácie akcie/činnosti:
Predpokladané náklady na akciu/činnosť:
Požadovaná výška dotácie v €:
Použitie dotácie na úhradu (uviesť predpokladaný rozpočet na jednotlivé výdavky):

Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta:
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Dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou čestne prehlasujem, pre potreby mesta Nová Baňa,
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.
V ............................, dňa ........................

...............................................................
podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Mestu
Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie
osobných údajov je požiadavkou na spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta Nová Baňa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas
so spracúvaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí na dobu 10tich rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 a v § 100
vyššie citovaného zákona.
V ............................, dňa ........................
……………………………………
podpis žiadateľa
(štatutárneho zástupcu)

Povinné prílohy k žiadosti:
1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Nová Baňa /príloha č. 2/
2. Potvrdenie o vedení bankového účtu žiadateľa, príp. výpis z účtu nie starší ako 3
mesiace ku dňu podania žiadosti.
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