Príloha č. 3
Zoznam povinných príloh ku podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie
a) kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad
dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak tieto údaje nie sú zapísané a nemožno ich
získať z registrov právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (štatút, stanovy,
zakladateľská listina, spoločenská zmluva, a pod.),
b) Súhrnné čestné prehlásenie žiadateľa, že:
1) nemá daňové nedoplatky,
2) a) nemá evidované nedoplatky poistného na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (v sociálnej poisťovni a každej zdravotnej
poisťovni), alebo
b) nemá zamestnancov,
3) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce),
4) má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom PSK a nie je dlžníkom PSK,
5) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
6) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií) (napr. zákon NR SR č.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),
7) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (zákon
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov); uvedené neplatí ak je žiadateľom subjekt verejnej správy,
8) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
9) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov
EÚ,
c) kópia zmluvy o zriadení účtu, alebo kópia potvrdenia o vedení účtu s číslom účtu vo forme IBAN
(v prípade Programu 3 „sociálne služby“ nesmie byť dotačný účet na finančný príspevok),
d) kópia nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy oprávňujúcej realizáciu projektu na danej nehnuteľnosti
s dobou platnosti minimálne 5 rokov (ak žiadateľ nie je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti).
Poznámka: Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných
systémov verejnej správy (register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
informačný systém katastra nehnuteľností) v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, Prešovský
samosprávny kraj je oprávnený požiadať oprávneného žiadateľa o predloženie výpisov z príslušných
zdrojových registrov v listinnej podobe.

