
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
_______ podľa VZN mesta Trebišov č. 172/2021 o poskytovaní dotácií
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov (obchodné meno)1 Slovenská asociácia silných mužov

Sídlo2 Opatovská 15, 911 01 Trenčín

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

ICO 36 130 185
Zapísaný v3
□  Obchodnom registri Slovenskej republiky,
□  Živnostenskom registri Slovenskej republiky,
X Registri občianskych združení
□  inom registri....................................................................................
Vedeným4Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod č. VVS/1 -900/90-15139 
KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA5
Meno a priezvisko štatutára (resp. 
osoby oprávnenej konať za 
žiadateľa)______________________

Milan Gabrhel, viceprezident

E-mailová adresa sekretar@slovakstrongman.sk
Telefonický kontakt 00421 944 220 311
FINANCOVANIE
Celkový rozpočet6 3000 eur
Výška požadovanej dotácie 750 eur
Účel použitia požadovanej dotácie Technické zabezpečenie podujatia silných mužov dňa

21.08.2022
Bankové spojenie žiadateľa7
Číslo účtu v banke žiadateľa (IBAN)8
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 bezhotovostne,

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

mailto:sekretar@slovakstrongman.sk


Žiadateľ vyhlasuje, že Oje / x nie je platcom DPH.
Žiadateľ berie na vedomie, že na poskytnutie dotácie podľa VZN nemá právny nárok. 
POČET PRÍLOH, ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIA A PODPIS ŽIADATEĽA
Počet

L 1  ť K l L U H ,  ^A V E K JL U > 1 Í>  V Y H L A J

príloh, ktoré sa prikladajú k tejto žiadosti 1 
ateľ vyhlasuje, že všetky údaje uvedenéŽiadateľ 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 
žiadateľa11
Dátum 10.08.2022 Podpis12

Milan Gabriel, viceprezident

Poznámky:
V prípade alternatív uvedených políčkom d  j  e potrebné správnu možnosť ozn< wiť zaškrtnutím príslušného políčka. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov č. .../2021 o poskytovaní dotá :ií (v texte len „ VZN") je  zverejnené 
na webovej stránke mesta Trebišov


