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2. Právna forma

3. IČO

4. DIČ

5. IČ DPH

6. Bankové spojenie žiadateľa: 
IBAN a názov banky 

7. Sídlo žiadateľa

8. Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu

9. Číslo telefónu (fax, mail) 
štatutárneho zástupcu

10. Kontaktná osoba               
meno a číslo telefónu

12. Časový plán realizácie 
akcie

13. Miesto realizácie akcie

14. Celkové náklady v  € 

15. Prostriedky získané z 
iných zdrojov v € (uviesť 
odkiaľ)

B. Údaje o akcii

11. Účel, na ktorý sa požaduje 
dotácia 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok

A. Údaje o žiadateľovi

1. Názov žiadateľa                               
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16. Požadovaná výška dotácie 
v  €  

17. Charakteristika konkrétnej 
akcie s predbežným 
rozpočtom

18. Ďalšie údaje

19. Charakteristika publicity 
Mesta Kežmarok

V ................. dňa ..............

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

E. Prílohy žiadosti
1. Doklad o vzniku žiadateľa (FO-podnikateľ: kópia živnostenského listu, PO: kópia výpisu z 
obchodného registra, neziskové organizácie: registrácia, zloženie, stanovy, zapisnica...)
2. Doklad preukazujúci oprávnené osoby konať za žiadateľa.
3. Doklad o pridelení IČO, DIČ.
4. Doklad o pridelení IČ DPH, ak je žiadateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty.

C. Čestné prehlásenie žiadateľa
Dolu podpísaný štatutárny zástupca žiadateľa čestne prehlasujem, že žiadateľ ku dňu podania 
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok nie je v likvidácii,   reštrukturalizácii, 
konkurze alebo exekúcii a má vysporiadané záväzky voči Mestu Kežmarok, rozpočtovým a 
príspevkovým organizáciám zriadeným Mestom Kežmarok a obchodným spoločnostiam, v ktorých 
je Mesto Kežmarok jediným spoločníkom a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie a trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie.

Toto čestné prehlásenie som vykonal (a) dobrovoľne s plnou zodpovednosťou pre potreby Mesta 
Kežmarok za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok.

D. Vyhlásenie a súhlas žiadateľa

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok a 
prílohách sú pravdivé. Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení súhlasím so spracovaním, vrátane sprístupnenia a 
zverejnenia uvedených údajov.
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