
 
 
 

Vyhlásenie žiadate ľa o poskytnutie dotácie 
 
Podpísaný(á) štatutárny(a) zástupca(kyňa)..................................................................................... 

žiadateľa........................................................................................................................................... 

so sídlom ......................................................................................................................................... 

požadujúci dotáciu na projekt........................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 
 
A: Čestne vyhlasuje, že: 

-     má vysporiadané finančné vzťahy s hlavným mestom SR Bratislavou, 
-     nie je v reštrukturalizácii, konkurze, likvidácii, nie je voči nemu vedené konkurzné/exekučné 
      konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
      majetku, 
-     nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 
-     neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
- nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie  
      a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
- pravdivo uviedol všetky údaje v žiadosti i v prílohách vrátane jednotlivých položiek 
      v rozpočte.  

  
B: Zaväzuje sa, že: 

- bude hospodáriť s poskytnutými verejnými prostriedkami a bude postupovať podľa  
      ustanovení zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene   
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   zákona č. 583/2004 Z. z. o 

                rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
                v znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 
                a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-     bude archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutého príspevku najmenej 5 
rokov. 

 
C: K žiadosti prikladá: 

- kópiu výpisu z registra alebo iného dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu žiadateľa, 
- kópiu potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla organizácie, 
- podrobný štrukturovaný rozpočet celého projektu, 
- doklad o menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov organizácie, 
- doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe, ak je 

predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie stavby alebo zmenu stavby, 
- stručnú charakteristiku inštitúcie predkladajúcej projekt a jej ročnú správu, 
- súčasný stav riešenej problematiky, zdôvodnenie potrebnosti predloženého projektu, 
- potvrdenie z banky o vlastníctve minimálne 10% finančných prostriedkov z celkovej ceny 

projektu, alebo bankovú záruku sumy, 
- vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti uvedených údajov. 

 
 
 
 
Dátum: 
 
 

pečiatka a podpis štatutárneho 
zástupcu organizácie 


