
Príloha č. 2   k VZN TSK č. 38/2021

Úväzok

*pri FO sa nevypĺňa

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu TSK 

Obchodné meno alebo názov právnickej 

osoby:

Adresa sídla:

Ulica /číslo:

Obec:

PSČ:

Adresa trvalého pobytu:

Adresa prechodného pobytu:

Telefónny kontakt:

E - mailová adresa:

Miesto 

poskytovania 

výkonu opatrení  

SPO SK:

Ulica /číslo:

Obec:

PSČ:

IČO:

DIČ:

A. Údaje o  oprávanenom žiadateľovi

Webové sídlo:

*Právna forma organizácie:

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

B. Názov projektu, personálne zabezpečenie

Prax v rokoch

Personálne zabezpečenie projektu - počet zamestnancov:

Meno a priezvisko zamestnanca: Názov pracovnej pozície

Názov projektu:



Popis projektu a jednotlivých činností SPO SK:

C. Popis vykonávaných opatrení SPO a SK v rámci projektu

Miesto výkonu projektu: 

Doba trvania -  dátum:

Čas výkonu projektu:

Spôsob výkonu projektu:



Kópiu dokladu, za akým účelom bola právnická osoba založená (stanovy, zakladacia listina, štatút....)

Pečiatka subjektu:

Telefónne číslo:

E - mail:

Meno, priezvisko, titul štatutárneho zástupcu:

Podpis štatutárneho zástupcu:

D. Rozpočet projektu v Eur/projekt

Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

Výdavky na bežné transfery v rozsahu odstupného, 

odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca 

Nájomné za prenájom nehnuteľností, alebo prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení

služby

Výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu

Dopravné

Výdavky na materiál 

Výdavky na energie, vodu a komunikácie

cestovné náhrady 

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

E. Spôsob financovania projektu v Eur/projekt
Vlastné zdroje

Výška príjmu z iných zdrojov v Eur

SPOLU

Vypracoval - meno, priezvisko, titul:                                                                       

Čestné prehlásenie  - Príloha č. 1

Prílohy, ktoré je potrebné k žiadosti predložiť:

Iný zdroj príjmu - rozpísať jednotlivo

Podiel finančného príspevku z TSK na celkovom rozpočte v %

Požadovaná výška finančného príspevku z TSK

Iné zdroje 

Uviesť na aké výdavky bude finančný príspevkok z TSK 

použitý

Ak je oprávneným žiadateľom akreditovaný subjekt  - Kópiu rozhodnutia o udelení akreditácie na výkon opatrení 

SPO a SK alebo potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie akreditácie (ak akreditácia ešte nebola udelená)

Dátum: 


