
Oznámenie č. 
VZOR       Evidenčné číslo žiadosti:

Dátum doručenia:
Počet strán žiadosti:   
(miesto pre úradný záznam)

Žiadosť o poskytnutie dotácie 
v roku ........... 

Názov činnosti na ktorú žiadateľ  žiada 
o dotáciu: 

1. Identifikačné údaje žiadateľa 

Žiadateľ (obchodné meno alebo názov):

Adresa sídla alebo miesto podnikania
(ulica, číslo, PSČ, obec):

Právna forma žiadateľa:

Identifikačné číslo organizácie:

Daňové identifikačné číslo:

Meno, priezvisko, tituly štatutárneho 
zástupcu, zodpovedného zástupcu a 
konateľa:

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, 
telefón, fax, e-mail):

Bankové spojenie žiadateľa:
(číslo účtu a kód banky):
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2. Opis činnosti 
 

Názov činnosti:   
 
 

Zámery, ciele 
a pravdepodobné výsledky 
činnosti: 

 
 
 
 
 
 

Jednotlivé aktivity v rámci 
činnosti – vecný 
harmonogram - podrobný 
popis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizovateľnosť činnosti:  
 
 

Časový harmonogram 
činnosti: 
 

 

Prínosy poskytnutej dotácie 
pre rozvoj žiadateľa: 
 

 
 
 

Prínosy poskytnutej dotácie 
pre Slovenskú republiku: 
 

 
 
 

Zodpovedný riešiteľ:  
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3. Celkový rozpočet 
 

Rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s finančným zabezpečením činnosti, na ktorú 
žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie  
I. Náklady (výdavky) 

 
Celkový rozpočet Požadovaná dotácia 

v EUR v EUR 

   

   

   

   

   

   

   

   
I. SPOLU   

 Výnosy (príjmy)  x 

  x 

  x 

  x 
II. SPOLU  x 

 Vlastné zdroje  x 

Iné zdroje  x 

  x 

  x 
III. SPOLU  x 

Rozdiel I. – (II. + III.)   x 

 

Finančné zabezpečenie činnosti - sumár 
 

Finančné zabezpečenie  suma v EUR % celkových 
nákladov 

Celkové náklady (výdavky)   100 % 
Výnosy (príjmy)   
Požadovaná dotácia   
Vlastné zdroje   
Iné zdroje, spolufinancovanie   
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Iné zdroje financovania -– špecifikácia zdrojov financovania 
 

Názov spolufinancujúceho subjektu  Suma v 
EUR 

% celkových 
nákladov 

   
   
 
Finančné prostriedky pridelené  žiadateľovi zo štátnych zdrojov SR v predchádzajúcich 
troch rokoch 
 

Názov subjektu, ktorý 
poskytol finančné 
prostriedky 

Účel poskytnutia 
finančných prostriedkov 

Výška 
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 
(v EUR) 

Rok poskytnutia 
finančných 
prostriedkov 

    
    
 
Informácia, či žiadateľ na druh činnosti, na ktorý žiada dotáciu, nepožiadal o dotáciu aj 
iného poskytovateľa alebo ju už poberá 
 
Názov subjektu, ktorý bol 
požiadaný o dotáciu alebo 
ju už poskytol  

Požiadané/poskytnuté 
(v EUR) 

Výška 
finančných 
prostriedkov  
(v EUR) 

Rok  
požiadania, 
poskytnutia  

    
    
 
 
V ......................................... dňa ............................................. 
 
Údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním osobných 
údajov a ich zverejnením na účely poskytovania dotácie. 

Údaje uvedené v tejto žiadosti budú spracované Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov na účel poskytovania dotácie podľa zákona č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa Meno a priezvisko, funkcia a podpis 
štatutárneho zástupcu 
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