
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
podľa VZN mesta Trebišov č. 156/2021 o poskytovaní dotácií

z fondu na podporu športových aktivít, alebo z fondu primátora mesta Trebišov.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov (obchodné meno)1 TJ Sokol Stredná odborná škola Trebišov

Sídlo2 Komenského 12, Trebišov 075 01

Adresa na doručovanie □  rovnaká ako sídlo
X iná - Komenského 2222/91, Trebišov 075 01

IČO 0089 60 63 0002
Zapísaný v3
□  Obchodnom registri Slovenskej republiky,
□  Živnostenskom registri Slovenskej republiky,
X Registri občianskych združení ______ ____________
□  inom registri.....................................................................................  !
Vedeným4.................................................................................................pod č.:.......... . . p , - ...............
KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA5 £______ i. ^  )_J

l *■- "
Meno a priezvisko štatutára (resp. 
osoby oprávnenej konať za žiadateľa)

Alžbeta Taššová 1
í D cžId : 2 1 03. 2077

E-mailová adresa tassova@centrum.sk b_______ __
Telefonický kontakt 0903 641332 i tkia sľ.i:T7 ~ '
FINANCOVANIE j  j

j ' -(i,.:.... i-.~
Celkový rozpočet6 1500 EUR ] ' '  •> | L?>
Výška požadovanej dotácie 500 EUR * ‘..... ......
Účel použitia požadovanej dotácie Úhrada nákladov spojených so zabezpečením účasti na 

turistických podujatiach a TOB- postupových kolách. 
Zabezpečenie účasti na regionálnych, krajských, celoslovenských, 
medzinárodných podujatiach, ako je: zimný a letný zraz 
turistickej mládeže / február SVIT, júl Slovenský raj/. Organizátor 
Majstrovstiev Košického a Prešovského kraja, III. kola 
Slovenského pohára v TOB, turisticko-orientačnom behu /jún/. 
Dobrodružné expedície spojené s putovným táborovaním 
a stanovaním /máj, jún, júl/. Spoznávanie miest EU a iné akcie 
podľa zaslaných propozícií. Na materiálne a technické 
zabezpečenie týchto turistických činnosti a aktivít.

Bankové spojenie žiadateľa7 0105 831310/0900
Číslo účtu v banke žiadateľa (IBAN)8 SK14 0900 000 000 0105 831 310
PRÍLOHY K ŽIADOSTI9
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,

a) doklad o tom, že žiadateľ je majiteľom bankového účtu, ktorý uviedol v žiadosti, ak sa dotácia 
poskytne bezhotovostne,
b) doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ak toto 
oprávnenie nevyplýva zo zápisu oprávnenej osoby v príslušnom registri,

mailto:tassova@centrum.sk


c) 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, resp. čestné prehlásenie, že voči 
nemu nie sú vedené uvedené konania,
d) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, resp. čestné prehlásenie, že voči 
nemu nie je vedené uvedené konanie,
e) výpis z registra trestov právnických osôb,
f) 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 sektoralO , resp. čestné prehlásenie, že nemá 
povinnosť zapisovať sa registra. OSOBITNÉ VYHLÁSENIA

OSOBITNE VYHLÁSENIA
Žiadateľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH.
Žiadateľ berie na vedomie, že na poskytnutie dotácie podľa VZN nemá právny nárok.
POČET PRÍLOH, ZAVERECNE VYHLÁSENIA A PODPIS ŽIADATEĽA
Počet príloh, ktoré sa prikladajú k tejto žiadosti O
Žiadateľ vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti (vrátane príloh) sú správne, pravdivé 
a úplné. Zmenu údajov uvedených v žiadosti oznámi žiadateľ mestu Trebišov bez zbytočného 
odkladu.
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za 
žiadateľa10
Dátum 20.03.2022 Podpis11

Alžbeta Taššová, starostka

Poznámky:
V prípade alternatív uvedených políčkom D/e 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

