Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku - Revitalizácia verejných priestranstiev

Žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu Mestskej časti
Košice – Nad jazerom schváleného na rok 2021

Mestská časť KE - Nad jazerom

Miesto realizácie (ulica, číslo):
Názov organizácie žiadateľa :
Adresa sídla žiadateľa (ulica, číslo,
PSČ, obec) :
Právna forma žiadateľa :
IČO žiadateľa :
Štatutárny orgán žiadateľa (meno
a priezvisko, funkcia) :
Kontaktná osoba (meno, tel. číslo,
e-mailová adresa) :
Koordinátor v bytovom dome (meno, tel.
číslo, e-mailová adresa) :
Bankové spojenie:
Predpokladané celkové náklady :
Výška požadovaného príspevku v eurách :
Účel použitia príspevku : Obnova predzáhradky
Druh výdavkov :
Predpokladaný termín realizácie :

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje že organizácia, ktorú je splnomocnený zastupovať nie je v likvidácií alebo
v konkurznom konaní a neeviduje žiaden záväzok po lehote splatnosti voči MČ a Mestu Košice.
Žiadateľ potvrdzuje, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé presné a úplné.
Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti budú spracované Miestnym úradom Mestskej časti
Košice – Nad jazerom, Poludníková 8, 040 12 Košice a Správou mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040
01 Košice v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na účel poskytnutia dotácií, podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Prílohy
1. jednoduchý nákres/náčrt zámeru
s rozmiestnením a popisom zelene
2. stanovisko Správy mestskej zelene
3. súhlas so starostlivosťou (podpisuje
koordinátor projektu)
4. doklad o pridelení IČO
5. doklad o existencii bankového účtu (zmluva
alebo potvrdenie)
6. doklad o právnej subjektivite žiadateľa
(zriaďovacia listina, výpis príslušného
registra)
7. doklad o oprávnenosti štatutárneho orgánu
konať v mene subjektu
8. výpis z registra trestov vydaný na právnickú
osobu nie starší ako 3 mesiace

.............................................................
Dátum, podpis a pečiatka
(štatutár žiadateľa)

..........................................................
Dátum a podpis koordinátora

