
Žiados ť  
o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č.  6/2017 

Kérelem  
anyagi támogatás nyújtására  a 6/2017 számú ÁÉR értelmében 

 
 

I. Údaje o žiadate ľovi – a kérelmez ő adatai : 
 

Názov/meno a priezvisko- megnevezés/vezetéknév és keresztnév ....................................... 

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

Sídlo/trvalý pobyt – székhely/állandó lakhely .......................................................................... 

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

Štatutárny zástupca (v prípade PO) – jogi képviselő (jogi személyek esetén) ..................... 

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

Právna forma – jogi forma: ...................................................................................................... 

Predmet činnosti – tevékenységi kör:...................................................................................... 

IČO – IČO szám: ..................................................................................................... 

Bankové spojenie -bank: ........................................................................................................ 

Číslo účtu - számlaszám:  ...................................................................................................... 

Registrácia-regisztráció: ......................................................................................................... 

Telefonický kontakt - telefonszám: ......................................................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................... 

 
II. Údaje o aktivite (projekte) – a tevékenység (pr ojekt) adatai: 
 

Názov - megnevezés: ............................................................................................................ 

Účel použitia dotácie – a felhasználás célja: ......................................................................... 

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

Miesto realizácie aktivity (projektu) – a megvalósítás helye: ................................................ 

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

Spôsob realizácie projektu – a megvalósítás módja: ............................................................ 

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

Cieľ aktivity – prínos pre mesto a jeho obyvateľov – a tevékenység célja – haszna a város  

és a lakosság számára: ......................................................................................................... 

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

Predpokladaný termín realizácie – a megvalósítás feltételezett időpontja: ........................... 

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

Požadovaná výška príspevku – a kérvényezett hozájárulás  összege:  .............................€ 

Celkový rozpočet aktivity – a tevékenység teljes költségvetése:.........................................€ 

 



   
III. Povinné prílohy žiadosti – kötelez ő mellékletek : 
 

1. Stručný popis pripravovanej aktivity (projektu) a jej cieľ 
A projekt tervezett tevékenységeinek és céljának tömör leírása 

2. Vypracovaný položkovitý rozpočet aktivity (projektu) 
A projekt tevékenységeinek tételes költségvetése 

3. Výpis z OR, živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo registra, 
v ktorom je žiadateľ evidovaný – nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti – 
fotokópia  
Leirat a cégbíróságból, a vállalkozói nyilvántartásból vagy más hivatalos 
nyilvántartásból ahol a kérvényező nyilván van tartva – 3 hónaposnál nem régebbi - 
kópia 

4. Doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva priamo 
z dokladu o právnej subjektivite – fotokópia 
A kérvényező nevében való eljárást bizonyító okmány, amennyiben ez automatikusan 
nem következik a jogalanyiságot bizonyító okmányból - kópia 

5. Čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá žiadne záväzky voči mestu Komárno ani 
právnickým osobám, ktorých zakladateľom (zriaďovateľom) je mesto 
A kérvényező becsületbeli kijelentése, hogy nincs elmaradása a város vagy a város 
által létrehozott jogi személyek irányában 

6. Potvrdenie o zriadení účtu v banke 
Igazolás bankszámla létrehozásról 

7. V prípade nákupu pomôcok, resp. služieb – 3 cenové ponuky 
Segédeszközök vásárlása ill. szolgáltatások igénybevétele esetén – 3 árajánlat 

 
 
 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé.  
Kijelentem, hogy a kérvényben és a mellékletekben foglalt adatok valósak 
 
Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 
pre potreby tejto žiadosti a za účelom jej spracovania v informačných systémoch mesta ako aj 
oprávneného zverejňovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou. Žiadateľ udeľuje súhlas na 
dobu neurčitú.   
A kérelmező hozzájárul személyes adatainak a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel 
összhangban történő feldolgozásához ezen kérelem céljából és a városi információs rendszerekben 
való feldolgozásához, valamint az adatok nyilvánosságra hozásához az érvényes jogi szabályozás 
értelmében. A kérelmező a hozzájárulást meghatározatlan időre adja meg. 
 
 
 
..............................       ...........................                          ................................................ 
        Miesto                          dátum                                     pečiatka a podpis žiadateľa 

Helyszín időpont kérvényező pecsétje és aláírása 
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