
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
podľa VZN mesta Trebišov č. 172/2021 o poskytovaní dotácií

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov (obchodné meno)1 Jazdecký Klub Larisa Trebišov

Sídlo2 Petrovova 3253/9 Trebišov
MESTO TREBIŠOV

Adresa na doručovanie H  rovnaká ako sídlo 
□  iná (uviesť)

MESTSKY ÚRAD

ICO 50704362
D Ô ŠI7 - 3. 08. im

Sdo :7i,T
Zapísaný v3
□  Obchodnom registri Slovenskej republiky,
□  Živnostenskom registri Slovenskej republiky, 
0 . Registri občianskych združení
□  inom registri........................................................
Vedeným4............................... ...................................

S slo  za znai/; j :

Prílohy:

pôd č.;.

Vybavuje:
A r

KONTAKTNE ÚDAJE ŽIADATEĽA5
Meno a priezvisko štatutára (resp. osoby 
oprávnenej konať za žiadateľa)__________

Iveta Durišinová

E-mailová adresa
Telefonický kontakt 0908 210 281
FINANCOVANIE
Celkový rozpočet6 1000,-€
Výška požadovanej dotácie 800,-€
Účel použitia požadovanej dotácie Účasť na majstrovstvách v Samoríne
Bankové spojenie žiadateľa7 Peniaze v hotovosti
Číslo účtu v banke žiadateľa (IBANp
PRÍLOHY k  ž i a d o s t i

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 b ezh o to v o stn e ,

b) doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ak toto oprávnenie 
nevyplýva zo zápisu oprávnenej osoby v príslušnom registri,

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 sektora10 , resp. čestné prehlásenie, že nemá
_______ povinnosť zapisovať sa registra.________________________________________________________________
OSOBITNE VYHLÁSENIA
Žiadateľ vyhlasuje, že D je  / S  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“V “ — - - — ■ “ -----------------------------------------------------------------------------
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 
žiadateľa11

oprávnenej konať za Iveta Ďurišinová

Dátum 3 /• I a j LIs Podpis12
£rPoznámky:

V prípade alternatív uvedených políčkom \3je potrebné správnu možnosť označiť zaškrtnutím príslušného políčka.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. 172/2021 o poskytovaní dotácií (v texte len „ VZN'j je  zverejnené na webovej 
stránke mesta Trebišov


