Žiadosť
o poskytnutie grantu podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

A. základné údaje o žiadateľovi :

Údaje o žiadateľovi
Názov/meno žiadateľa :
Adresa, PSČ :
tel.
IČO :
Štatutárny zástupca :
Adresa, PSČ :

fax :

e-mail :

DIČ :

tel.
fax :
Organizačno-právna forma :

e-mail :

Bankové spojenie, číslo účtu :

Údaje o projekte /úlohe,akcii/
Názov projektu /úlohy,akcie/ :
Predpokladaný termín realizácie :
Požadovaná výška grantu /v Eurách/ :
Celkový rozpočet projektu /v Eurách/ :

Iné zdroje financovania projektu /úlohy,akcie,spoluorganizátori/

B. Grant poskytnutý žiadateľovi v minulých rokoch :
Rok

Názov projektu

Finančný príspevok
Z MČ Bratislava-SM

C. Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mestskej časti ako
prispievateľa :

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie
v súvislosti so spracovaním osobných údajov[1]
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v
informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,
814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní grantu z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon. Doba
poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá
je potrebná na uzavretie zmluvy. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á
písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie
osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať
spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru
uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej
osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol
informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.

Miesto

Dátum

Podpis a pečiatky štatutárneho zástupcu

Povinné prílohy :
- podrobný popis projektu alebo aktivity,
- podrobný rozpočet projektu alebo aktivity (podľa položiek)
-originál výpisu z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského
registra
-kópiu dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu
-kópiu zmluvy o bežnom účte
Čestné vyhlásenie – musí obsahovať, že žiadateľ :
-má zabezpečené, resp. zabezpečí ku dňu podpisu Zmluvy o poskytovaní grantu
finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu
-nežiada o inú pomoc na oprávnené výdavky uvedené v projekte a ani na tieto výdavky
v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc
-je si vedomý skutočnosti, že na grant nie je právny nárok
-má usporiadané finančné vzťahy s mestskou časťou
-žiadateľ nie je v likvidácií, v reštrukturalizácií, nie je voči nemu vedené konkurzné
konanie, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku a nie je voči nemu vedené exekučné konanie
-všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o grant sú úplné, pravdivé a správne

[1]

vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

