
Žiadateľ

Žiadosť o poskytnutie dotácie na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu
domáceho násilia 2022 (DIC 2022)

Žiadateľ

O dotáciu sa uchádzam ako

Kontaktná osoba pre žiadosť o dotáciu

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Bankové údaje

Bankové spojenie

Číslo účtu žiadateľa

Rozpočet projektu

kategória Celkom

A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom



D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
 Celkom

Spolu 0,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Výška požadovanej dotácie
v eurách

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky

Rok Štátny orgán Názov projektu Celkové náklady na projekt Dotácia od orgánov štátnej správy

Prílohy

Vami predkladané prílohy k žiadosti (uvedené nižšie) predkladáte iba elektronicky,
formou čitateľného skenu. Nie je potrebné ich dokladať listinne k listinnej forme žiadosti zasielanej na
ministerstvo.

Registrované stanovy občianskeho združenia alebo, v prípade nadácie, nadačnú
listinu potvrdenú Ministerstvom vnútra SR, resp. registrovaný štatút, zriaďovateľská listina, prípadne iný
dokument preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa 

Doklad, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa (napr. menovací dekrét, zápis z rokovania
príslušného orgánu s prezenčnou listinou, osvedčenie o zvolení, výpis z príslušného registra a pod.)

Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa o dotáciu - zmluva, aktuálny výpis z účtu

Iné prílohy(nie sú povinné) - tu môžete nahrať ďalšie dokumenty

Žiadne ďalšie potvrdenie či prílohy nedokladáte, poskytovateľ dotácie si tieto informácie overuje sám.

Čestné vyhlásenie, obsahujúce všetky povinné položky požadované zákonom, je automaticky generované
elektronickým dotačným systémom v ďalšom kroku registrácie žiadosti.



Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutárny(a)
zástupca(kyňa)

žiadateľa

ktorým je

so sídlom/adresou trvalého
pobytu

IČO/dátum narodenia

požadujúci dotáciu na projekt

(ďalej len „žiadateľ“)

 

čestne vyhlasujem, že ako žiadateľ

 

a.   mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;

 

b.   mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov;

 

c.   že voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia;

 

d.   dotáciu na tento projekt nežiadam aj od iného subjektu alebo mi na tento projekt nebola od iného
subjektu dotácia poskytnutá;

 

e.   som uviedol/a v Žiadosti o poskytnutie dotácie a v jej prílohách pravdivé, presné a úplné údaje.

 

Zároveň, ako štatutárna zástupkyňa/štatutárny zástupca žiadateľa vyhlasujem, že moja funkcia štatutárnej
zástupkyne/štatutárneho zástupcu stále trvá.

 

 

 

V ................................., dňa .................
 



Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Dátum podpisu

  



Súhlasy a vyhlásenia

Súhlas so spracovaním
osobných údajov

✖ V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas Ministerstvu spravodlivosti
Slovenskej republiky so spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v Žiadosti o poskytnutie dotácie a v priložených prílohách (ďalej
len "žiadosť") najmä za účelom spracovania žiadosti, vrátane jej
vyhodnotenia, zverejnenia informácie o poskytnutí/neposkytnutí dotácie a
uzatvorenia zmluvy, ako aj následnej finančnej kontroly hospodárenia s
poskytnutou dotáciou. Som oboznámený/á s Informačnou povinnosťou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre účely poskytnutia
dotácie ako aj účelom a rozsahom spracovania osobných údajov
vymedzených v Informačnej povinnosti. Dotknuté osoby sú žiadatelia o
dotáciu, ich štatutárne orgány a zamestnanci, príp. osoby v inom zmluvnom
vzťahu. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím
stranám - hodnotiteľom, a to na účely hodnotenia žiadostí o dotáciu.
Zároveň som si vedomý/á, že odvolanie tohto súhlasu bude mať za následok
zrušenie žiadosti akoby nebola podaná.

Súhlas so zverejnením
informácií

✖ Súhlasím so zverejnením informácií o žiadosti o poskytnutie dotácie a o
projekte na stránkach a sociálnych médiach spravovaných Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom plnenia zákonných povinností
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a propagácie projektov, na
ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR poskytlo dotáciu. Pre propagačné účely
môžu byť zverejnené údaje v rozsahu - základné informácie o projekte,
fotodokumentácia z projektu (aktívít v rámci projektu), informácie o
poskytnutej dotácií a účele projektu. Tieto informácie môžu byť uverejnené
na webovej stránke, v tlačových správach, tlačovinách a sociálnych sieťach
pod správou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Dátum podpisu

  


