Obecné zastupiteľstvo v Ratnovciach na základe § 11 ods. 4 písm. g) s pouţitím § 6 odsek 1, § 4
ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnokov
a v súlade so zákonom NR SR č. 282 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.2/2007
o usmerňovaní a evidovaní chovu psov a o zabezpečení verejného poriadku na území obce
Ratnovce

§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohoto nariadenia je v súlade s § 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. usmerňovať a
evidovať chov psov chovaných v obci Ratnovce.
2. Účelom tohoto nariadenia je určiť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný
pohyb psa a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev.
3. Účelom tohoto nariadenia je v súlade s § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zák. č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zabezpečiť aj ochranu zdravých
podmienok ţivota a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok, čistotu v obci a
tieţ bezpečnosť cestnej premávky v k.ú. Ratnovce
4. Toto nariadenie sa vydáva aj v záujme zabránenia šíreniu chorôb prenosných zo zvierat na
ľudí.
§2
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Ratnovce.
2. Na území obce Ratnovce moţno chovať a drţať psov, len ak sa budú dodrţiavať platné
zdravotné, veterinárne predpisy v súlade so zákonom NR SR č. 488/2002 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti a jeho vykonávacích prihlášok (ďalej len "platné právne
predpisy"), a tieţ platné nariadenia obce Ratnovce.
3. Za chov psov sa v podmienkach obce Ratnovce povaţuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.
4. Toto nariadenia sa nevzťahuje na sluţobných psov pouţívaných podľa osobitných
predpisov.

5.

Chovateľ /vlastník/ 3-psov dospelých a šteniatok je povinný zabezpečiť nočný kľud

V čase od 22,00hod do 6,00 hod. ďalej je povinný dbať o čistotu a hygienu , odstránenie
z ápachu , zvýšiť hygienu v letnom období.Chov psov v uvedenom počte musí byť
umiestnený minimálne 50m od rodinných domov, aby sa predišlo zápach a nadmernému
štekaniu psov.
§3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohoto nariadenia:
1. zvláštnym psom je pes
a. pouţívanie súkromnými bezpečnostnými sluţbami podľa zákona o súkromných
bezpečnostných sluţbách v znení neskorších predpisov,
b. pouţívaný horskou sluţbou,
c. pouţívaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany (zák. NR SR č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov),
d. poľovný,
e. ovčiarsky,
f. vodiaci,
g. pouţívaný počas výcviku alebo súťaţe konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
2. Nebezpečným psom je kaţdý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov, za voľný pohyb psa sa nepovaţuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,
ktorá ho vedie.
4. Verejným priestranstvom na účely tohoto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia,
námestie, chodník, trhovisko, zelené plochy a pod..
Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré
sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby
právo hospodárenia.
§4
Evidencia psov
1. Kaţdý pes drţaný nepretrţite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Drţiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie vedenej na Obecnom
úrade v Ratnovciach v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v
prvej vete, ak sa pes prevaţnú časť roka nachádza na území obce Ratnovce.

2. Evidenciu vedie Obecný úrad v Ratnovciach.
3. Do evidencie vedenej na tunajšom obecnom úrade sa zapíšu údaje v súlade so zákonom č.
282/02 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov.
4. Kaţdú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je drţiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obecnému úradu.
5. Obecný úrad vydá drţiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku, na ktorej
bude uvedené:
o

evidenčné číslo psa,

o

názov Ratnovce,

o

údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.

6. Evidenčnou známkou drţiteľ psa preukazuje totoţnosť psa. Evidenčná známka je
neprenosná na iného psa.
7. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je drţiteľ psa povinný do 14 dní od zistenia
odcudzenia, zničenia alebo straty oznámiť tunajšiemu Obecnému úradu.
8. Obecný úrad vydá drţiteľovi psa prvú evidenčnú známku za 35,-Sk. V prípade straty,
odcudzenia alebo zničenia známky vydá náhradnú evidenčnú známku za úhradu 50,- Sk.
§5
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môţe len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v kaţdej situácii.
2. Osoba, ktorá vedie psa je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo iné zvieratá.
3. Osoba, ktorá vedie psa je povinná zabrániť vzniku škôd na majetku, prírode a ţivotnom
prostredí, ktoré by mohol pes spôsobiť.
4. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu moţno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺţka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo moţné psa ovládať v kaţdej situácii.
5. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môţe len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
6. Za psa vţdy zodpovedá drţiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
7. Drţiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný:
a. na poţiadanie kontrolného orgánu oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého
pobytu a preukázať totoţnosť psa evidenčnou známkou,

b. oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol,
ak psa vedie iná osoba ako drţiteľ psa, je táto povinná oznámiť osobe, ktorú pes
pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu drţiteľa psa,

c. v lehote do 7 dní oznámiť tunajšiemu obecnému úradu, ţe pes pohrýzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi.
8. Psa nie je moţné:
a. vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem sluţobného psa počas
zákroku a vodiaceho psa,
b. nechať voľne sa pohybovať na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný
pohyb psov zakázaný,
c. vodiť bez vôdzky a náhubka do vozidiel verejnej dopravy s výnimkou vodiaceho
psa,
d. nechať samého na verejnom priestranstve.
§6
Určenie miest pre voľný pohyb psov
1. Voľný pohyb psov v obci Ratnovce je moţný len na miestach určených týmto nariadením.
2. Voľný pohyb psa je moţný len v nehnuteľnostiach drţiteľa psa - ak sú bezpečne ohradené
tak, aby bolo zabránené jeho úniku - a na voľných plochách extravilánu obce.
3. Voľný pohyb psa je moţný len za prítomnosti jeho drţiteľa alebo ním poverenej osoby,
ktorá psa vedie.
4. V prípade mimoriadnych veterinárnych opatrení je voľný pohyb psov zakázaný v celom
k.ú. Ratnovce.
§7
Zákaz voľného pohybu a vodenia psa
1. V intraviláne obci Ratnovce je voľný pohyb psa na verejných priestranstvách zakázaný.
2. Vodiť psa je zakázané:
a. na detské ihriská a pieskoviská,
b. na školské ihriská a iné verejnosti prístupné športoviská (toto obmedzenie sa
nevzťahuje na zvieratá, ktoré boli na športoviská privedené za za účelom športového
výkonu v rámci verejného športového podujatia),
c. na pietne miesta (cintoríny, dom smútku),
d. na miesta a do priestorov, ktoré sú označené tabuľami "Zákaz vstupu so psom" (toto

označenie zabezpečí vlastník, správca alebo uţívateľ budovy, priestranstva alebo
zariadenia).
3. Zákaz vstupu a voľného pohybu sa nevzťahuje na sluţobných psov počas zákroku a na
vodiacich psov.
§8
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť. Na odstraňovanie výkalov je moţné pouţiť igelitové vrecúška.
Vrecúško s výkalmi sa zlikviduje vhodením do zbernej nádoby na komunálny odpad tak,
aby nedochádzalo k úniku pachu z výkalov do okolia.
§9
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodrţiavania tohoto nariadenia vykonávajú:
a. poverení pracovníci Obecného úradu v Ratnovciach,
b. poslanci Obecného zastupiteľstva v Ratnovciach
c. hlavný kontrolór obce.
2. Prietupku sa dopustí drţiteľ psa, ak:
a. neprihlási psa do evidencie v stanovenej lehote,
b. umoţní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 a 5
tohoto nariadenia,
c. neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
3. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu drţiteľovi psa osobe,
ktorú pes pohrýzol,
b. nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c. neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d. evidenčnou známkou nepreukáţe, totoţnosť psa,
e. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
4. Za priestupok podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) aţ c) uloţí obec Ratnovce pokutu do

5 000,- Sk.
5. Za priestupok podľa odseku 3 písm. d) a e) uloţí obec pokutu do 500,- Sk.
6. Obec môţe uloţiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
7. Pri ukladaní pokuty sa bude prihliadať najmä na závaţnosť a následky protiprávneho
konania.
8. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon o správnom konaní.
9. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Ratnovce.
10. Ak sa drţiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, moţno mu uloţiť
pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odsekoch 4 a 5 tohoto nariadenia.
11. Za porušenie tohoto nariadenia môţe starosta obce právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uloţiť pokutu do 200 000,- Sk podľa § 13 ods. 8 zák. č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ratnovciach
23.04.2007uznesením číslo 14/2007
2. Zmeny a doplnky tohoto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ratnovciach.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení.

Ratnovce 23.04.2007.
Martin Adamča
starosta obce Ratnovce
Zverejnené na úradnej tabuli od …………. 2007 do ………. 2007

1) Napr. zákon NR SR č. 171/93 Z.z. o Policajnom zbore, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a
justičnej stráže, zák. č. 124/92 Z.z. o Vojenskej polícii, zákon č. 564/91 o obecnej polícii, zák. č.
238/01 Z.z. Colný zákon, zák. č. 255/94 Z.z. o poľnej stráži
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Výzva
Trnavského samosprávneho kraja
č.1/2007
na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu
„Podpora kultúrnych aktivít 2007“
V súlade s článkom III. všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 7
/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č.7 /2006“)
zverejňuje Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK)
výzvu
na predkladanie ţiadostí o dotáciu z rozpočtu TTSK, poskytnutú v roku 2007 na financovanie
projektov realizovaných v rámci programu TTSK „Podpora kultúrnych aktivít 2007“.
Ţiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 15.marca 2007.

I. Charakteristika programu„Podpora kultúrnych aktivít 2007“.

1. Názov programu

:

Podpora kultúrnych aktivít 2007

2. Vyhlasovateľ programu

:

Trnavský samosprávny kraj

3. Cieľ programu

:

Ochrana, obnova a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt v rámci Trnavského kraja

4. Účel programu

:

Podpora kultúrnych hodnôt a skvalitnenie
organizovaného vyuţitia voľného
času obyvateľov na území TTSK

5. Cieľové skupiny v programe

:

Deti, mládeţ a dospelí obyvatelia miest a obcí
na území TTSK

6. Časové obdobie programu

:

Kalendárny rok 2007

7. Finančné zabezpečenie programu:

Dotácia z rozpočtu TTSK

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu
1. Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:
Právnické a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým bydliskom na území TTSK
vymedzené v čl. III. bod 3 VZN č. 7/2006.
2. Zameranie projektov a použitie dotácie:
Do programu môţu byť zahrnuté projekty zamerané na ochranu, obnovu kultúrnych pamiatok,
organizovanie kultúrnych podujatí a kultúrnych aktivít slúţiacich obyvateľom a návštevníkom
Trnavského samosprávneho kraja. V rámci programu „Kultúrne aktivity 2007“ sú určené výhradne na
úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.
3. Oprávnené náklady projektov financované programom:
Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa povaţujú preukázané výdavky ţiadateľov :

na obstaranie hnuteľných vecí neinvestičného a investičného charakteru vyuţívaných na
kultúrnych podujatiach a pri kultúrnych aktivitách a materiálov potrebných pre činnosť
organizácie
na obstaranie sluţieb, dopravy a prác neinvestičného charakteru ( vrátane opráv a údrţby
stavebných objektov a hnuteľných vecí bezprostredne súvisiacich s realizáciou projektu)
organizačného charakteru (vrátane výdavkov na propagáciu s výnimkou stravy a
občerstvenia)
O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú ţiadatelia dokladovú evidenciu podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Minimálna výška dotácie na oprávnené náklady na jeden projekt je 5 000 Sk, maximálna
100 000 Sk.
4. Termíny realizácie projektov
- začiatok realizácie :
od 01.01. 2007
- ukončenie realizácie : k 14.12. 2007
5. Podmienky a termíny financovania projektov
-

doručenie ţiadostí o dotáciu
posudzovanie ţiadostí
schvaľovanie ţiadostí
oznámenie výsledkov procesu schvaľovania
ţiadostí ţiadateľom, ich zverejnenie
a uzatváranie zmlúv

: do 15. 03. 2007 vrátane
: do 15. 04. 2007
: do 31. 05. 2007

:

do 29.6. 2007

- predloţenie dokladov na vyúčtovanie schválenej
dotácie ( správa o vyhodnotení realizácie projektu,
doloţená kópiami účtovných dokladov potvrdzujúcimi
vznik oprávnených nákladov a ich úhradu, napr.
výdavkový pokladničný doklad) :
do 17.12.2007
- poukázanie dotácie na účet ţiadateľa

: bez zbytočného zdrţania, po preverení
predloţených dokladov na vyúčtovanie
dotácie

- realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na viditeľnom mieste
spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo Trnavského samosprávneho kraja a zverejniť
informáciu, ţe projekt sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
6. Rozpočet programu
Celková výška prostriedkov hradených z rozpočtu TTSK predstavuje 3 000 000 Sk.

III. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu
a poukazovaní dotácií
1. Zriadenie riadiacej komisie programu:
Riadiaca komisia usmerňuje a koordinuje celý proces realizácie programu a schvaľuje ţiadosti
o poskytnutie dotácie. Jej členmi sú okrem členov Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru
(členovia s rozhodovacím hlasom) dvaja zástupcovia Úradu TTSK (členovia s poradným hlasom) .
2. Doručovanie žiadostí o dotáciu:
Ţiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne Úradu TTSK
alebo poštou (za deň doručenia ţiadosti poštou sa povaţuje dátum na pečiatke podateľne), a to
v jednom originálnom vyhotovení.
3. Posudzovanie žiadostí o dotáciu:
Poverený člen komisie priebeţne preberá doručené ţiadosti a operatívne posudzuje ich formálny
a vecný súlad s podmienkami uvedenými v tejto výzve a vo VZN č. 7/2006. Na nedostatky zásadného
charakteru, zistené povereným členom komisie, budú ţiadatelia upozornení ihneď po ich zistení a
budú vyzvaní na ich odstránenie, resp. doplnenie ţiadosti, a to ešte v lehote na predkladanie ţiadostí.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ţiadostí budú nekompletné ţiadosti vyradené z procesu
posudzovania.
Komisia, na základe správy ňou povereného člena, spíše na svojom zasadaní zápisnicu o doručených
ţiadostiach o dotáciu. Ţiadosti, ktoré neobsahujú zásadné formálne a vecné nedostatky, posúdi podľa
nasledovných kritérií:
- kvalita projektu, jeho spracovanie a ciele sledované projektom
- dosah a nadčasovosť projektu
- finančná náročnosť projektu, participácia partnerských subjektov, vrátane ich participácie na
financovaní projektu
- prínos projektu pre ţiadateľa, pre územnú oblasť a pre obyvateľov
4. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu:
O pridelení dotácie nad 20 000 Sk konkrétnym ţiadateľom rozhoduje Zastupiteľstvo TTSK na návrh
príslušnej riadiacej komisie projektu. Riadiaca komisia rozhodne o dotáciách do 20 000 Sk vrátane.
Komisia zabezpečí oznámenie výsledkov procesu schvaľovania ţiadostí ţiadateľom zverejnením na
web. stránke www.trnava-vuc.sk do 15 dní od schválenia.
5. Uzatvorenie zmluvy:
So ţiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí Úrad TTSK zmluvu o poskytnutí dotácie.
6. Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií:

Dotácia na schválené projekty sa poskytuje po realizácii projektu. Ţiadatelia, ktorým bola schválená
ţiadosť o dotáciu, pouţijú poskytnutú dotáciu na realizáciu projektu najneskôr do 14.12.2007. Správu
o vyhodnotení realizácie projektu a rekapituláciu výdavkov spolu s kópiami účtovných dokladov
predloţia Úradu TTSK najneskôr do 17.12.2007.

IV. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu / viď Príloha č.1/
Ţiadosť o dotáciu musí byť podaná v jednom origináli a musí obsahovať:
1. Presnú identifikáciu ţiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, vrátane právnej formy, sídlo, IČO,
DIČ
2. Bankové spojenie, číslo účtu
3. Štatutárny orgán ţiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt)
4. Garant projektu (meno, priezvisko, bydlisko, kontakt)
5. Názov programu TTSK na financovanie projektov
6. Číslo výzvy TTSK na predkladanie ţiadostí o dotácie
7. Názov projektu, na ktorý sa ţiada dotácia
8. Stručný popis projektu (najmä jeho zameranie, miesto realizácie, dátum začatia,
dátum
ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov na projekte, predpokladaný
resp. skutočný
prínos projektu pre ţiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj územnej
oblasti)
9. Detailný rozpočet projektu (u projektov uţ ukončených skutočné príjmy a výdavky )
preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu uviesť
zapojenie
vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, výdavkovú časť
rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady (vrátane výdavkov na
propagáciu vyhlasovateľa
programu) a ostatné výdavky a špecifikovať ju
10. Poţadovaná výška dotácie
11. Prílohy k ţiadosti, ktorú tvoria:
- kópia Zmluvy o účte ţiadateľa v banke
- kópia dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu
výpis z príslušného registra, v ktorom je ţiadateľ zapísaný ( ţivnostenský, obchodný,
neziskových organizácií ap.)
- doklad o právnej subjektivite ţiadateľa, ak je ţiadateľom právnická osoba
- doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať ţivnosť, alebo iný doklad preukazujúci
oprávnenie podnikať, ak je ţiadateľom fyzická osoba
- projekt (vrátane rozpočtu)
- iné písomnosti podporujúce kvalitu projektu

1. Oprávnený žiadateľ
presná identifikácia žiadateľa - názov, právna forma, sídlo, IČO, DIČ v prípade platiteľa DPH aj DIČ DPH

2. Bankové spojenie:
číslo účtu:

3. Štatutárny orgán žiadateľa
meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt

4. Garant projektu
meno, priezvisko, bydlisko, kontakt

5. Názov programu TTSK na financovanie projektov

6. Číslo výzvy TTSK na predkladanie žiadostí o dotácie

7. Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia

8. Stručný popis projektu
najmä jeho zameranie, miesto realizácie, dátum začatia, dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov na projekte, predpokladaný
resp. skutočný prínos projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj územnej oblasti

9. Detailný rozpočet projektu
preukazujúci potrebu dotácie, u projektov už skončených uveďte skutočné príjmy a výdavky, v príjmovej (zdrojovej) časti rozpočtu uviesť
zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené
náklady (vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa programu) a ostatné výdavky

10. Požadovaná výška dotácie

11. Dátum vypracovania a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

12. Prílohy
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