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ZAP/1



NÁVRH NA ZÁPIS EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA Územnej Spolupráce DO REGISTRa EURÓPSKYCH ZOSKUPENÍ 
ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE





                                               Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky
                                               pre investície a informatizáciu
                                               sekcia centrálny koordinačný orgán
                                               odbor politiky súdržnosti
                                               Štefánikova 15
                                               811 05 Bratislava



NAVRHOVATEĽ: ZAKLADATELIA\ZVOLENÝ ZÁSTUPCA



titul pred MENOM
meno
priezvisko
Titul za   MENOM
BydliskO




Názov ulice/
verejného priestranstva
Orientačné/
súpisné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     
     
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     
  ZAP/5


Na základe § 7 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) navrhujeme (navrhujem) zápis týchto údajov: 



Zapisovaný údaj
Zápis
 FORMTEXT      

I

Názov
 FORMTEXT      

II

Sídlo

a) Názov ulice/verejného priestranstva
 FORMTEXT      

b) Orientačné/súpisné číslo
     

c) Názov obce
     

d) PSČ
 FORMTEXT      

e) Členský štát
     
III

Korešpondenčná adresa*


a) Názov ulice/verejného priestranstva
     

b) Orientačné/súpisné číslo
     

c) Názov obce
     

d) PSČ
     

e) Členský štát
     
IV

Čas, na aký sa zoskupenie zakladá

     
         
   * nepovinné údaje


Zapisovaný údaj
Zápis
     

V

Cieľ zoskupenia

     

     

     

     

     

     



VI

Úlohy zoskupenia


     

     

     

     

     

     

     

     

     




VII

Predmet činnosti podľa § 26 ods. 1 zákona

     

     

     

     

     








Zapisovaný údaj
Zápis
     
VIII
Členovia zoskupenia

1. Názov
     

2. Sídlo

a) Názov ulice/verejného priestranstva
     

b) Orientačné/súpisné číslo
     

c) Názov obce
     

d) PSČ
     

e) Štát
     

3. Výška vkladu
     

4. Rozsah splatenia vkladu
     

1. Názov
     

2. Sídlo

a) Názov ulice/verejného priestranstva
     

b) Orientačné/súpisné číslo
     

c) Názov obce
     

d) PSČ
     

e) Štát
     

3. Výška vkladu
     

4. Rozsah splatenia vkladu
     

1. Názov
     

2. Sídlo

a) Názov ulice/verejného priestranstva
     

b) Orientačné/súpisné číslo
     

c) Názov obce
     

d) PSČ
     

e) Štát
     

3. Výška vkladu
     

4. Rozsah splatenia vkladu
     

1. Názov
     

2. Sídlo

a) Názov ulice/verejného priestranstva
     

b) Orientačné/súpisné číslo
     

c) Názov obce
     

d) PSČ
     

e) Štát
     

3. Výška vkladu
     

4. Rozsah splatenia vkladu
     

Zapisovaný údaj
Zápis
 FORMTEXT      

IX
 Štatutárny orgán - Riaditeľ

1.Titul pred menom
 FORMTEXT      

2. Meno
 FORMTEXT      

3. Priezvisko
 FORMTEXT      

4.Titul za menom
 FORMTEXT      

5. Bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
 FORMTEXT      

b) Orientačné/súpisné číslo
 FORMTEXT      

c) Názov obce
     

c) PSČ
 FORMTEXT      

e) Štát
     

6. Deň vzniku funkcie
 FORMTEXT      

7. Spôsob konania riaditeľa v mene zoskupenia resp. dôvod a rozsah obmedzenia riaditeľa konať*
 FORMTEXT      
    * nepovinné údajeZAP/8

  


Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis európskeho zoskupenia územnej spolupráce              do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce navrhujeme (navrhujem) 
zapísať ku dňu   FORMTEXT      .  FORMTEXT      .  FORMTEXT       .


PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA územnej spolupráce  DO  REGISTRA EURóPSKYCH ZOSKUPENÍ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE:

Poradové
číslo
Názov prílohy
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      
 FORMTEXT   
 FORMTEXT      

Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis európskeho zoskupenia územnej spolupráce                  do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce (vrátane doplnkových listov):
  FORMTEXT         
Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis európskeho zoskupenia územnej spolupráce              do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce: 
  FORMTEXT        
  Vyhlasujeme (vyhlasujem), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis európskeho zoskupenia územnej spolupráce do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.



Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností

Po vydaní rozhodnutia o zápise/zamietnutí vykonania zápisu: 

 I.	žiadam/žiadame o doručenie rozhodnutia o zápise/rozhodnutia o zamietnutí vykonania zápisu poštou na adresu:       	 FORMCHECKBOX 

II.	rozhodnutie o zápise/rozhodnutie o zamietnutí vykonania zápisu si prevezmeme (prevezmem) osobne na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	 FORMCHECKBOX 



V
 FORMTEXT      
dňa
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      



Titul pred menom
Meno

Priezvisko
Titul za menom
Podpis
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      














Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zoskupenia 
do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce 


Príloha


Poznámka

1.

Dohovor
Originál alebo úradne osvedčená kópia dohovoru. Dohovor podpisujú všetci zakladatelia/členovia zoskupenia: pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

2.

Stanovy
Originál alebo úradne osvedčená kópia stanov. Stanovy podpisujú všetci zakladatelia/členovia zoskupenia: pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

3.

Súhlas s účasťou zakladateľov v zoskupení 
udelený podľa nariadenia (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v platnom znení
Rozhodnutie členského štátu (podľa ktorého práva člen vznikol) o schválení účasti zakladateľa/člena v zoskupení resp. listina, ktorou sa preukazuje, že zakladateľ/člen zoskupenia, získal tzv. tichý súhlas členského štátu (podľa ktorého práva člen vznikol). Rozhodnutie sa prikladá za každého zakladateľa/ člena zoskupenia.  

4.

Znalecký posudok
Ak zakladateľ/člen vložil do majetku zoskupenia vklad v nepeňažnej forme, k návrhu na zápis sa priloží aj znalecký posudok. Znaleckým posudkom sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku zoskupenia.

5.

Listina, ktorou sa preukazuje rozsah splatenia vkladov jednotlivých zakladateľov
Písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu (riaditeľa) resp. uznesenie zhromaždenia o rozsahu splatenia vkladu jednotlivých zakladateľov/členov.


6.

Listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie riaditeľa
Rozhodnutie zhromaždenia o vymenovaní riaditeľa, z ktorého vyplývajú zapisované údaje o riaditeľovi (meno, priezvisko a bydlisko) a deň vzniku jeho funkcie.

7.

Listina, ktorou sa preukazuje bezúhonnosť riaditeľa
Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom. Ak sa takýto doklad v uvedenom štáte nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom uvedeného štátu.

8.

Splnomocnenie zvoleného zástupcu
Ak návrh na zápis zoskupenia do Registra európskych zoskupení územnej spolupráce podáva namiesto zakladateľov zoskupenia zvolený zástupca,  prikladá sa k návrhu na zápis aj splnomocnenie podpísané všetkými zakladateľmi/členmi zoskupenia.


