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4
Žiadosť vyplňte počítačom!

Tel./fax: 00421 / 37 / 77 282 34 – oddelenie kultúry                               	                                                                             	


ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA OBNOVU NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH
PAMIATOK NA ÚZEMÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 „ZACHRÁŇME KULTÚRNE PAMIATKY NSK“


                                         I. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA


1.
Názov (v zmysle dokladu o právnej subjektivite)

2.
Presná adresa (PSĆ, mesto, ulica, číslo) 


Okres

3.
Organizačno-právna forma 
(v zmysle dokladu o právnej subjektivite)

4.
Kontakt


Tel.:                               Fax:                             e-mail:
5.
IČO

6.
Bankové spojenie (číslo účtu, názov banky, pobočka)

7.
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, 

8.
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, 
e-mail)

9.
Presný názov a adresa kultúrnej 
pamiatky



10.
Číslo z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu









	II. POPIS  KULTÚRNEJ  PAMIATKY



11.
Krátka charakteristika kultúrnej pamiatky
(sloh, doba vzniku, architekt ) a účel na ktorý slúži



12.
Údaje o stavebno-technickom stave (stručne)







13.
Rozsah predpokladaných prác
-uskutočnené stavebné úkony






14.
Predpokladaný prínos obnovy pamiatky z hľadiska jej ďalšieho spoločenského využitia

15.
Forma a spôsob propagácie Nitrianskeho samosprávneho kraja



16.
Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul)

											 



III. ROZPOČET 


P o l o ž k a
R o z p o č e t  v   € 
1.
Náklady na obnovu (podrobný rozpis rozpočtu):
-
-
-
-
-
-
-


2.
Celkové predpokladané náklady na obnovu
                                     


         
3.
Požadovaná výška dotácie na obnovu



4.
Rozpis finančnej spoluúčasti ďalších subjektov, podieľajúcich sa na obnove
-
-


5.
Finančná čiastka, ktorou sa podieľa na obnove žiadateľ

6.
Predpokladané termíny realizácie obnovy

7.
Prostriedky žiadané od Nitrianskeho samosprávneho kraja

      
........................................................€    


IV. KONTROLNÝ ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH
(označiť krížikom)

1.
Príloha č. 1 
Doklad o IČO 


2.
Príloha č. 2
Doklad o pridelenom čísle bankového účtu


3.
Príloha č. 3
List vlastníctva – údaje o majetkovo-právnych vzťahoch

4.
Príloha č. 4
Cenová kalkulácia predpokladaných prác, na ktoré je požadovaná dotácia – podrobný rozpis rozpočtu

5.
Príloha č. 5
Rozhodnutie, alebo záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre o zámere obnovy kultúrnej pamiatky

6.
Príloha č. 6
Notárom overená nájomná zmluva

7.
Príloha č. 7
Čestné vyhlásenie, že na žiadateľa (fyzická osoba a fyzická osoba- podnikateľ) nie je podané trestné oznámenie

8.
Príloha č. 8
Čestné vyhlásenie, že žiadateľ (právnická osoba) nie je v konkurze, v likvidácii a nie je proti nemu vedené exekučné konanie



V. NEPOVINNÉ  PRÍLOHY

1.
Príloha č. 1
Aktuálna fotodokumentácia kultúrnej pamiatky

2.
Príloha č. 2
Publikované články a iný materiál dokumentujúci spoločenský význam a hodnotu kultúrnej pamiatky




Žiadosť odovzdať v dvoch vyhotoveniach (vrátane povinných príloh)








...........................             ............................                                          ........................................    
miesto			   dátum		                 pečiatka                   podpis štatutárneho zástupcu             

