
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

z Fondu na podporu športových klubov 
podľa VZN mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov (obchodné meno)1 Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov

Sídlo2 Ternavská 2239/15,075 01 Trebišov M E S T O  T R E i í t ô O V

Adresa na doručovanie xD  rovnaká ako sídlo IViBv> F S K Y  u  R A J  J
□  iná (uviesť)

IČO 35562471 11
Zapísaný v3 U U ž lO '. f

U  Obchodnom registri Slovenskej republiky,
□  Živnostenskom registri Slovenskej republiky,

Č ÍS iu apisu:

x □  Registri občianskych združení 
□  inom registri........................................

Prílohy: * *

é
V y b a v u j o ^

VedenýrrČMinisterstvom vnútra SR......... pod č.: č. VVS/1-900/90-24241 zo dňa 05. augusta 2004
KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA5
Meno a priezvisko štatutára (resp. 
osoby oprávnenej konať za žiadateľa)

Ing. Emil Ščerba

E-mailová adresa emil.scerba@gmail.com
Telefonický kontakt 0907949237
ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE
Členská základňa6 Mládež do 15 rokov 9

Mládež 15 -  23 rokov 10

Viac ako 23 rokov Trebišovčan 11
Iný 2

Mládežnícke Postupová

Najvyššie dosiahnuté 
umiestnenie na súťažiach7

kategórie
□  x jednotlivec (pár)
□  x družstvo

Jednorazová
Východoslovenský 
pohár mládeže

Seniorské kategórie Postupová Úroveň súťaže: 
4. Liga

Súťaž zrušená 
kvôli Covid 19

Ujednotlivec (par) 
□  xdružstvo Jednorazová Úroveň súťaže: Umiestnenie:

Reprezentácia SR8 0
Názov: 10. ročník Veľkonočný turnaj pre ZŠ

Akcia pre verejnosť9
Dátum konania: 16.4.2021 -  neuskutočnené kvôli Covid 19
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Trebišov
Počet účastníkov:

FINANCOVANIE
Celkový rozpočet10 6 700,00 €
Výška požadovanej dotácie 3 500 €
Účel použitia požadovanej dotácie podľa prílohy
Bankové spojenie žiadateľa11 OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v banke žiadateľa (IBAN)12 SK66 5200 0000 0000 1785 0845
PRÍLOHY K ŽIADOSTI13

mailto:emil.scerba@gmail.com


Žiadateľ podľa ČI.2 ods. 2.3. a čl. 4 bod 4.4. VZN k žiadosti prikladá tieto prílohy: 
a) doklad o registrácii v príslušnom registri,

doklad o tom, že žiadateľ je majiteľom bankového účtu, ktorý uviedol v žiadosti, 
doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ak toto 
oprávnenie nevyplýva zo zápisu oprávnenej osoby v príslušnom registri,
doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, nebol voči 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo konkurz nebol 
zrušený pre nedostatok majetku, nebol oddlžený alebo jeho oddlženie nebolo zrušené pre nepoctivý 
zámer, nie je voči nemu začaté reštrukturalizačné konanie a nie je v reštrukturalizácii, 
doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, 
výpis z registra trestov právnických osôb,
doklad o tom, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý 
má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.14_________________________

b)
c)

d)

e)
f)
g)

OSOBITNE VYHLÁSENIA
Žiadateľ vyhlasuje, že Oje / xDnie je platcom DPH.
Žiadateľ berie na vedomie, že na poskytnutie dotácie podľa VZN nemá právny nárok.
POČET PRÍLOH, ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIA A PODPIS ŽIADATEĽA
Počet príloh, ktoré sa prikladajú k tejto žiadosti
Žiadateľ vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti (vrátane gríloh^s^sprivn^giy-avdivé
a úplné. Zmenu údajov uvedených v žiadosti oznámi žiadateľ mestu Trebisov; bez, 
odkladu. I PLUS 40 T R trfl
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za 
žiadateľa15

Ing. Emil Š č e r b a ^ g - ^ P I f ^ l^  
IČO:

Dátum 19.11.2021 Podpis16

Poznámky: ^
V prípade alternatív uvedených políčkom D  je potrebné správnu možnosť označiť zaškrtnutím príslušného políčka. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií (v texte len „VZN") je zverejnené na 
webovej stránke mesta Trebišov htto://www.trebisov.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/21557

http://www.trebisov.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/21557


z Fondu na podporu športových klubov 
podľa VZN mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií-

účel použitia požadovanej dotácie -  

Klub stolného tenisu PLUS 40 Trebišov-príloha

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

1. Tréningy členov klubu (deti, mládež dospelí) -  prevádzka, vybavenie:

- prenájom telocviční, priestorov................................................................................. 100,00 €

- regenerácia (sauna, vírivka, masáž)............................................................................700,00 €

- športový odborník (tréner, inštruktor športu) odmeny, športový materiál)......1500,00 €

- športový materiál (stoly, sieťky, loptičky, rakety, športové pomôcky a iné) 800, 00 €

2. Športové akcie:

-propagácia ......................................................................................................................300,00€

- prevádzka turnaja: preprava športového materiálu, ozvučenie, rozhodca..............200,00 €

- nákup športového materiálu, športové cen y 500,00 €

(Silvestrovský turnaj pre neregistrovaných Trebišov a okolie, Svetový deň stolného tenisu)

- občerstvenie 300,00 €

3. Účasť mládeže na medzinárodných turnajoch:

- účastnícky poplatok.......................................................................................................... 700,00 €

- ubytovanie 800,00 €

- cestovné 900,00 €

(Grand Prix Prague - CZ, Satellite Hluk, Havíŕov-CZ )

KLUB STOLNu-- " v-NiSU

i~PLUS 40 TK ľ BIŠO V
Ternavská 2239/15 
075 01 TREBIŠOV 

IČO: 35562* T1

V Trebišove, 19.11.2021 Ing. Emil Ščerba
prezident klubu


