ŽIADOSŤ O UDELENIE ZNAČKY
„regionálny produkt Pohronie“
k výzve č. 01/2018 – podujatia
Číslo certifikátu:

1. Meno a priezvisko žiadateľa/
obchodné meno žiadateľa:

(nevypĺňajte):

2. Meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu (platí pre právnické osoby):

Označte krížikom:

 právnická osoba (s.r.o., a.s., občianske združenie,
nezisková organizácia a i.)
 fyzická osoba – podnikateľ
 iné (uveďte)

3. Adresa sídla:
ulica, číslo, PSČ, obec/mesto

4. IČO/dátum narodenia:
5. DIČ:
6. Telefón:
7. e-mail:
8. web:
9. Stručná charakteristika žiadateľa
(stručne opíšte Vašu činnosť, miesto
pôsobenia, históriu podniku):

Žiadam o udelenie značky „regionálny
produkt Pohronie“ na:
9. Údaje o podujatí
Názov podujatia/série podujatí:

Opis zamerania podujatia:

 podujatie

Miesto organizácie podujatia:
Opis priestranstva:
Obec:
PSČ:
Predpokladaný dátum usporiadania
podujatia:
Prehlasujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami pre udeľovanie a používanie značky „regionálny
produkt Pohronie“ a budem sa nimi riadiť a rešpektovať ich.
Prehlasujem, že údaje v tejto žiadosti (vrátane príloh sú úplné, pravdivé, neskreslené a je možné ich
dokumentovať. Prehlasujem, že všetky úradne neosvedčené fotokópie (prílohy) predložené k žiadosti
súhlasia s originálmi.

Miesto a dátum vyplnenia:

1

Podpis1 (pečiatka):

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v plnom rozsahu, a to v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Príloha A. Doklady preukazujúce plnenie základných kritérií pre organizátorov
podujatí
Žiadateľ označí dokumenty, ktoré sú obsahom tejto prílohy, podľa toho, o aký subjekt ide.
Žiadateľ

Kópia dokladov, ktoré sú obsahom prílohy

PO iná ako podnikateľ (občianske
združenie, nezisková organizácia
a pod.)

Výpis z registra organizácií
Kópie stanov organizácie
Živnostenský list v prípade organizovania
podujatia za účelom dosiahnutia zisku
Potvrdenie o pridelení IČO

FO/PO – podnikateľ podnikajúci na
základe živnostenského oprávnenia

Výpis z OR/Živnostenského registra
Živnostenský list
Potvrdenie o pridelení IČO
Počet priložených dokumentov

! NEZABUDNITE PRILOŽIŤ OZNAČENÉ DOKUMENTY !

Označte X

Príloha B. Čestné vyhlásenie žiadateľa o plnení základných kritérií
Ja, dolupodpísaný/á
(uveďte meno a priezvisko fyzickej osobypodnikateľa /
štatutárneho zástupcu právnickej osoby) 2:
narodený/á dňa:
v:
ako fyzická osoba – podnikateľ / štatutárny zástupca právnickej osoby2:, ktorú zastupujem, čestne
vyhlasujem, že:
a) nie som v konkurze, v likvidácií, úpadku a ani nebol podaný návrh na konkurz zamietnutý pre
nedostatok majetku, v súdom určenej správe alebo inom obdobnom konaní,
b) v čase podania žiadosti nemám záväzky voči štátu po lehote splatnosti – evidované
nedoplatky (s výnimkou splátkových kalendárov potvrdených veriteľom) voči správcovi dane
v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; príslušným colným úradom ; Správe
finančnej kontrol; nemám nedoplatky na platbách poistného na sociálne a zdravotné
zabezpečenie,
c) riadne vediem účtovníctvo, sledujem stav majetku a záväzkov (krízu, úpadok a predĺženosť
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií a Obchodného zákonníka SR),
d) nie je voči nemu vedené žiadne konanie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Rady pre reklamu,
alebo iné konanie v súvislosti s porušovaním práv spotrebiteľa, nekalou súťažou, neetickou
reklamou a inými nekalými praktikami podnikania a predaja,
e) pri prevádzkovaní svojej podnikateľskej činnosti plním všetky platné technické a kvalitatívne
predpisy, ktoré sa na túto činnosť vzťahujú (hygienické a technické normy, bezpečnosť práce
a pod.),
f) v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou nepoškodzujem životné prostredie alebo jeho
zložky nad mieru stanovenú platnými právnymi predpismi a spĺňam podľa technických
a ekonomických možností zásady šetrnosti voči životnému prostrediu.
Zároveň prehlasujem, že podujatie / séria podujatí, na ktoré žiadam udelenie práv na
používanie značky
g) spĺňa všetky zákonné podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 96/1991 Z. z. o verejných
kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a z neho vyplývajúcich legislatívnych
a nadväzných predpisov.
Miesto a dátum vyplnenia:
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Nehodiace sa preškrtnite

Podpis (pečiatka):

Príloha C. Splnenie hodnotiacich kritérií (bodovacie kritériá)
V rámci každého hodnotiaceho kritéria zakrúžkujte príslušný počet bodov v tom riadku, v ktorom ich
Vaše podujatie spĺňa. Splnenie každého kritéria podložte požadovanými prílohami.
Naplnenie hodnotiacich kritérií posudzuje certifikačná komisia, ktorá rozhoduje o pridelení, resp.
nepridelení regionálnej značky. Pre získanie značky je potrebné dosiahnuť celkovo min. 35 bodov
z celkového počtu 70 bodov.

Kultúrne/spoločenské podujatia musia byť organizované v regióne Pohronie a musia byť spojené či
už s tradíciou alebo propagáciou regiónu Pohronie – zvykov, tradícií, výrobkov, remesiel, kultúrnych
pamiatok, prírodných zaujímavostí a podobne.
Podujatie má v regióne tradíciu
nad 5 rokov
nad 10 rokov
nad 15 rokov
Význam podujatia
regionálny (Banskobystrický kraj)
nadregionálny (Slovensko)
medzinárodný
Na podujatí budú prezentované
remeslá regiónu Pohronie
tradičné výrobky regiónu Pohronie
tradičný folklór regiónu Pohronie
Podujatie je pre dané mesto/obec špecifické (napr. Žiarsky jarmok, ...)
Zapojenie miestnych ľudí a organizácií do prípravy podujatia
celkom

Príloha C 1:

Počet bodov
5
10
15
Počet bodov
5
10
15
Počet bodov
0–5
0–5
0–5
10
0 – 15
max 70

písomný dokument, historický prameň, ktorý dokladuje
tradíciu podujatia. V prípade kultúrnych vystúpení predloží
kultúrny program, v prípade jarmokov zoznam tradičných
remeselníkov alebo pochádzajúcich z regiónu, ktoré budú na
podujatí zastúpené
plán podujatia s opisom rozsahu poskytovaných služieb
a zapojenia ľudí a organizácií do prípravy podujatia

Príloha C 2:

! NEZABUDNITE PRILOŽIŤ OZNAČENÉ DOKUMENTY!

Počet bodov spolu:
Uvádza žiadateľ
(súčet bodov na základe žiadosti)

Potvrdí Koordinátor po posúdení
Certifikačnou komisiou

Kontrolný zoznam požadovaných dokumentov
Povinné dokumenty

1.

Žiadosť o udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“

2.

4.

Príloha A. Doklady preukazujúce plnenie základných kritérií
pre organizátorov podujatia
Príloha B. Čestné vyhlásenie žiadateľa o plnení základných
kritérií
Príloha C. Splnenie hodnotiacich kritérií (bodovacie kritériá)

5.

Príloha C 1: písomný dokument, historický prameň, ktorý
dokladuje tradíciu podujatia. V prípade kultúrnych vystúpení
predloží kultúrny program, v prípade jarmokov zoznam
tradičných remeselníkov alebo pochádzajúcich z regiónu,
ktoré budú na podujatí zastúpené
Príloha C 2: plán podujatia s opisom rozsahu poskytovaných
služieb a zapojenia ľudí a organizácií do podujatia
Iné (uveďte) ............................................................

3.

Označenie
žiadateľom
(označte
krížikom)

Certifikačná
komisia
(nevypĺňajte)

Vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane všetkých príloh zašlite poštou alebo odovzdajte na
adrese koordinátora regionálneho značenia:
Občianske združenie Žiarska kotlina
Svätokrížske námestie 265/35
965 01 Žiar nad Hronom

