
Dátum doručenia žiadosti na SSTZ:     
/vyplní SSTZ/  
 

 
ŽIADOSŤ 

o poskytnutie príspevku na mládež do 23 rokov – 2020 
 

                  

Názov žiadateľa:       

Právna forma žiadateľa:  

Sídlo žiadateľa /ulica, PSČ, obec, okres/:  

IČO žiadateľa:  

DIČ žiadateľa:  

IČ DPH žiadateľa:  

Údaj o registrácii MV SR:  

ID v informačnom systéme športu /ISS/:  

Štatutárny zástupca žiadateľa, funkcia:  

Spôsob konania štatutárneho orgánu:  

Telefónne číslo /štatutárny orgán/:  

E-mail /štatutárny orgán/:  

Bankové spojenie /názov banky/:                 

IBAN samostatného bankového účtu:  

 
Povinné  prílohy k žiadosti:  
Príloha č.1: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa 
Príloha č.2: Kópia stanov žiadateľa v aktuálnom znení /s viditeľným záznamom registrujúceho subjektu/* 
Príloha č.3: Výpis z registra občianskych združení** 
Príloha č.4: Zápisnica o voľbe štatutárneho zástupcu a spôsob konania, resp. iný doklad preukazujúci oprávnenie konať*** 
Príloha č.5: Kópia potvrdenia o pridelení IČO**** 
Príloha č.6: Potvrdenie banky o vedení samostatného bankového účtu klubu***** 
Príloha č.7: Tabuľka s uvedením troch štartov u mládeže do 23 rokov 
   
* žiadateľ na kópii stanov uvedie text „súhlasí s originálom“ a pripojí k textu vlastnoručný podpis 
** v prípade, že žiadateľ ešte nemá zapísané údaje v príslušnom registri v súlade s povinnosťami uloženými zákonom o 
registri mimovládnych neziskových organizácií, žiadateľ súčasne predloží aj doklad o tom, že na MV SR zaslal žiadosť o zápis 
údajov v súlade s týmto zákonom a s tým súvisiacou novelou zákona o občianskych združeniach. Súčasne na kópii 
oznámenia uvedie text  text „súhlasí s originálom“ a pripojí k textu vlastnoručný podpis 
*** nie je nutné zasielať v prípade, ak v príslušnom výpise z registra občianskych združení je už táto skutočnosť zapísaná 
**** nie je nutné zasielať v prípade, ak v príslušnom výpise z registra občianskych združení je už táto skutočnosť zapísaná 
***** žiadateľ zašle len v prípade záujmu o postup spôsobom refundácie (refakturované doklady od klubu) Spôsob 
čerpania dotácie formou faktúry od predajcu vystavenej priamo na SSTZ (tovar je dodaný klubu) týmto nie je dotknutý  
 
V .............................. dňa ............. 2020  
 

  

 

 

Odtlačok úradnej pečiatky žiadateľa: Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa: 

/úradne osvedčený podpis/ 

 


