OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓN ŠARIŠ

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA
Názov spoločnosti/meno: .....................................................................................................................................................................
Dátum narodenia, rodné číslo/IČO: ......................................................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................................................................
Telefón: .................................................................................................................................................................................................
Email, webstránka: ...............................................................................................................................................................................
Mám záujem o členstvo:
riadne – obec
Výpočet členského príspevku podľa finančného kľúča:
- obec s počtom obyvateľov do 500 obyv.: počet obyvateľov x koeficient 1,32
- obec s počtom obyvateľov od 501 do 1000: počet obyvateľov x koeficient 1,10
- obec s počtom obyvateľov od 1001 do 5000: počet obyvateľov x koeficient 0,66
- obec s počtom obyvateľov od 5001 do 10000: počet obyvateľov x koeficient 0,44
- obec s počtom obyvateľov od 10001 do 50000: počet obyvateľov x koeficient 0,32
- obec s počtom obyvateľov nad 50000: počet obyvateľov x koeficient 0,22

riadne – podnikateľský subjekt a iný subjekt (členský príspevok 300 €)
pridružené (členský príspevok 30 €, bez práva hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia, bez možnosti byť volený
do orgánov organizácie)
Som oboznámený so stanovami OOCR Región Šariš a súhlasím s nimi:

áno

Tieto prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť prihlášky:
a) Čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky,
b) Čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie,
c) Čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla nedoplatky na nemocenskom poistení
a dôchodkovom zabezpečení ani nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti,
d) Čestné prehlásenie, že žiadateľ a ani iný člen jeho štatutárneho orgánu nebol odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním, ani sa voči nemu nevedie trestné konanie za úmyselný trestný čin, nemá pozastavenú
podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
e) Čestné prehlásenie, že subjekt má platné povolenia na podnikanie, nie je voči nemu začaté konkurzné alebo
vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani likvidácii, ani v žiadnom obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov
platných v krajine jeho sídla (len pre podnikateľský subjekt, resp. fyzickú osobu, ktorá podniká),
f) Originál alebo kópia výpisu uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva o schválení vzniku členstva mesta/obce
v OOCR a o schválení zástupcu mesta/obce,
g) Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (len pre fyzické osoby).

Čestne vyhlasujem, že údaje poskytnuté v predkladanej prihláške sú úplné a pravdivé.
Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. súhlasím so spracovaním
osobných údajov pre účely súvisiace s podávanou prihláškou na člena OOCR Región Šariš a so zverejnením nasledovných údajov: meno a priezvisko žiadateľa,
adresa sídla žiadateľa, email.

V ....................................... dňa .......................................

..........................................................
podpis žiadateľa (prípadne pečiatka)

