Evidenčné číslo:

(žiadateľ nevypĺňa)

Žiadosť o dotáciu
na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve
podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
názov

IČO

adresa sídla
okres

PSČ
telefón

obec
e-mail

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

BANKOVÉ SPOJENIE ŽIADATEĽA
číslo účtu (IBAN)

VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:

ÚČEL

........................ EUR

POSKYTNUTIA DOTÁCIE:

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIADATEĽA:
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Štatutárny orgán žiadateľa vyhlasuje, že na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve,
na ktoré sa požaduje dotácia, nebol požadovaný, ani poskytnutý finančný príspevok zo
štátneho rozpočtu od iného orgánu štátnej správy, organizácie alebo iného subjektu
hospodáriaceho s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Štatutárny orgán žiadateľa potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej
prílohách sú pravdivé.
Štatutárny orgán žiadateľa vyhlasuje, že žiadosť schválil a odsúhlasil jej predloženie
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

Dátum: .................................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu: ..................................

1

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlasím so spracovaním, zverejnením a poskytnutím vyššie uvedených osobných
údajov v zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely podania a posúdenia žiadosti,
poskytnutia dotácie, zverejnenia údajov v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a súvisiacich predpisov.

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

Meno a podpis štatutárneho zástupcu:

Odtlačok pečiatky:

PRÍLOHY ŽIADOSTI
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu1),
b) výpis z banského registra príslušného obvodného banského úradu (doklad
preukazujúci, že sa jedná o poverenú organizáciu podľa § 3 ods. 2 zákona
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky,
c) údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie
výpisu z registra trestov 2),
d) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom
bola podaná žiadosť,
e) zoznam počtu oprávnených osôb, ktorým vznikol nárok na deputátne uhlie.

1)

§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

2

