Žiadosť o poskytnutie dotácie
Sumár projektu

Poskytnutie dotácie z rozpočtu NIE
KSK v roku 2022
Názov projektu

100-ročnica DHZ Slančík a Deň Slanského mikroregiónu

Oblasť podpory

Kultúra

Celkové oprávnené výdavky:

Percentuálny podiel dotácie
na celkových oprávnených
výdavkoch

7 788,00 €

51.36 %

Začiatok realizácie projektu

10.8.2022

Dátum ukončenia projektu

20.8.2022

Predkladateľ projektu
Zadajte Vaše IČO

00691259
Názov subjektu

Obec Slančík

Ulica a číslo

46

Obec

Slančík

PSČ

044 17

Krajina

Slovenská republika

Naformátovaná adresa

Slančík, 46, 04417, Slovenská republika

IČO

00691259

IČ DPH
DIČ

2021261341

Právna forma

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Štatutár 1: Meno Priezvisko Ján Bačo
Štatutár 1: Funkcia

Poštová adresa zhodná so
sídlom žiadateľa

Starosta

áno

Štatutárny zástupca
Telefón/Mobil

0918962179

E-mail

obec@slancik.sk

Kontaktná osoba pre projekt
Meno, priezvisko, titul

Ján Bačo

Pozícia

starosta

Telefón/Mobil

0556966974 mob. 0198962179

E-mail

obec@slancik.sk

Bankové spojenie
Bankové spojenie

0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN

SK41 0200 0000 0000 0942 6542

Miesto realizácie projektu

Kraj

Košický

Okres

Košice okolie

Mesto/Obec

Slančík

Ulica a číslo

Lokalita

Slančík 46

intravilán obce Slančík, zastavaná plocha parc. č. 94/1 a 95/2

Opis projektu
Cieľ projektu

Cieľ:

Cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľov Košického kraja
prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu územia
kraja. Oblasť podpory v rámci výzvy je kultúra, zachovanie, obnova, rozvoj a
prezentácia nehnuteľného dedičstva našej obce.

Podrobný opis projektu

Východisková situácia

Spôsob realizácie projektu

Situácia po realizácii projektu
a udržateľnosť projektu

Obec Slančík je členom ZOSMR, ktorý každoročne oslavuje Deň Slanského
mikroregiónu. V rámci mikroregiónu sme takpovediac na chvoste. Máme
najmenší počet obyvateľov a rozlohu, málo podnikateľských subjektov, čo
sa odráža aj na výške podielových a miestnych daní. Rozhodne však nie sme
obcou, ktorá sa nevie zapájať do rôznych spoločných aktivít v rámci
mikroregiónu. Rok 2022 je výročným rokom založenia DHZ v obci Slančík.
Náš DHZ bol založený roku 1922 a bez prerušenia funguje už 100 rokov i
napriek rôznym ťažkostiam v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.
Jednou z úloh dobrovoľných hasičov vyplývajúcej z jej stanov je aj plnenie
úloh vo verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti.
Práve túto slávnostnú udalosť berieme ako príležitosť splniť si aj tento cieľ.
Je stále dôležitejšie podporovať dobrovoľníctvo, nezištnú vzájomnú pomoc,
spoluprácu a výmenu skúseností medzi ľuďmi ale aj medzi samosprávami,
čo sa nám v obci Slančík aj v Slanskom mikroregióne darí. Takáto fungujúca
spolupráca sa prejaví aj na spojení dvoch akcií a to oslavou STOROČNICE
DHZ SLANČÍK a DŇA SLANSKÉHO MIKROREGIÓNU. Pre nás ako občanov
celého mikroregiónu je to dôvod na stretnutie, vyjadrenie vzájomného
porozumenia a podpory. Je to skvelá príležitosť pre stretnutie všetkých
generácií, obnovenie sociálnych kontaktov, prilákanie nových členov do
radov dobrovoľných hasičov a taktiež veľká príležitosť a dôvod rodákom
vrátiť sa do svojej obce pripomenúť si a byť hrdý na svoje korene.
Slávnosť sa uskutoční 20.8.2022. Aj napriek ťažkostiam a komplikáciám,
ktoré sprevádzajú dnešnú dobu, chceme zabezpečiť dôstojný a úspešný
priebeh pripravovanej slávnosti. Tradíciou v našom regióne sa stalo, že
každoročne sa Deň Slanského mikroregiónu oslavuje v inej členskej obci.
Tohto roku máme tú česť spojiť dve udalosti v jednu a stať sa organizátorom
a hosťujúcou obcou v rámci jednej spoločnej akcie STOROČNICE DHZ
SLANČÍK a DŇA SLANSKÉHO MIKROREGIÓNU. Zámer obce pre spojenie
týchto akcií bol podporený aj zo strany ostatných členov ZOSMR. Naším
zámerom je vyhodnotiť sto rokov fungovania organizácie. Program sa
prispôsobí aktuálnym opatreniam a možnostiam, preto nevieme hneď
zadeﬁnovať celý program akcie. Nebude chýbať slávnostná svätá omša,
posvätenie zrekonštruovanej HZ a novej hasičskej techniky. Súčasťou osláv
bude aj Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici, športová časť dňa bude
pod názvom Železný hasič. Nasledovať bude odovzdávanie ocenení pre
zaslúžilých aj aktívnych členov. Následne začne kultúrny program, kde
dostanú príležitosť obyvatelia Slanského mikroregiónu. Ako sprievodný
program plánujeme rôzne atrakcie pre deti. Organizačné zabezpečenie budú
zastrešovať členovia DHZ v spolupráci s poslancami OZ. Pozvánky a
propagáciu zabezpečíme papierovou formou a elektronicky. Rizikom je
nepriaznivé počasie. Väčšina aktivít je naplánovaných v exteriéri. Taktiež je
ťažké predpokladať vývoj pandemickej situácie, ktorá môže výrazne
obmedziť plánované podujatie.
Veríme, že dňom osláv sa nám podarí splniť náš cieľ priblížiť DHZ a
spropagovať činnosť ZOSMR ako organizácie, ktorá sa snaží riešiť a
presadzovať záujmy občanov, podporovať rozvoj v regionálnej aj

nadregionálnej oblasti. Dôležitým odkazom je zachovávať tradície folklóru v
našich obciach a posilňovať kultúrne dedičstvo našich predkov. Veríme, že
to bude nadstavbou k pokračovaniu spolupráce medzi obcami, občanmi,
členmi DHZ. Našim očakávaním je prilákať viac detí k športu, ochote
pomáhať dobrovoľnou formou. V obciach mikroregiónu každoročne pribúda
množstvo mladých rodín, ktoré nepoznajú tunajšie tradície. Zámerom je
priblížiť im činnosť DHZ a nalákať dospelých do radov DHZ alebo deti do
radov PLAMEŇákov. Pomôžeme tak všetkým budovať vzťah k zodpovednosti
a dôveru človeka k človeku a pomôcť im pri začleňovaní a podporiť
komunitné spolunažívanie. Oslava 100. výročia DHZ bude určite silným
podnetom i naďalej udržať tradíciu hasičstva v obci, v preventívnej,
športovej a zásahovej činnosti. Čo sa týka ostatných občanov, ktorých k
nám priláka „len“ zvedavosť, dúfame, že v ich povedomí ostanú len
pozitívne dojmy a radi budú spomínať a svojou dobrou náladou prispejú k
úspešnému priebehu celej akcie. Všetci patríme do jednej „veľkej
rodiny“–občan–rodina–obec-mikroregión–kraj. Pri takejto akcii vzniká
priestor na pripomienku občanom, že ani malá obec neostane bez
povšimnutia KSK, ktorá podá pomocnú ruku pri takejto príležitosti.
Pomôžme si navzájom a tešme sa spolu.

Rozpočet projektu
Celkové oprávnené výdavky

Požadovaná dotácia vo výške
(max 90% z celkových
oprávnených výdavkov)

Vlastné zdroje

7 788,00 €

4 000,00 €

708,00 €

Percentuálny podiel
dotácie na celkových
oprávnených výdavkoch
(max. 90%).

51.36 %

Požadovaná výška dotácie

Vlastné zdroje

Celkové oprávnené výdavky

7 080,00 €

708,00 €

7 788,00 €

Bežné výdavky
Názov výdavku

Požadovaná výška dotácie

Vlastné zdroje Výdavok spolu

Propagácia podujatia (plagáty, pozvánky,
diplomy, prospekty)

600,00 €

60,00 €

660,00 €

Spotrebný materiál (výzdoba, veniec sv.
Floriánovi)

300,00 €

30,00 €

330,00 €

Ozvučenie akcie

150,00 €

15,00 €

165,00 €

Vystúpenie folklórnych skupín a hostí

3 000,00 €

300,00 €

3 300,00 €

Nájom prístreškov, pódia, stanov

300,00 €

30,00 €

330,00 €

Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí

1 400,00 €

140,00 €

1 540,00 €

Detské atrakcie (skákacie hrady, babysiting,
tvorivé dielne)

200,00 €

20,00 €

220,00 €

Ocenenia pre členov DHZ, trofeje, pamätné
medaile)

500,00 €

50,00 €

550,00 €

Ohňostroj

200,00 €

20,00 €

220,00 €

Kynológ

30,00 €

3,00 €

33,00 €

Fotograf

150,00 €

15,00 €

165,00 €

Moderátor

50,00 €

5,00 €

55,00 €

Nájom prenosných WC s umývadlom

200,00 €

20,00 €

220,00 €

Kapitálové výdavky
Názov výdavku

Požadovaná výška dotácie

Vlastné zdroje

Celkové oprávnené výdavky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Požadovaná výška dotácie

Vlastné zdroje

Výdavok spolu

Požadovaná výška dotácie

Vlastné zdroje

Celkové oprávnené výdavky

7 080,00 €

708,00 €

7 788,00 €

Spolu
Komentár k položkám rozpočtu

Plagáty, pozvánky sú potrebné pre propagáciu podujatia vo všetkých okolitých a obciach a 12 obciach Sl.
mikroregiónu, plagáty cca. 25 ks, pozvánky cca 100 ks.
Spotrebný materiál (výzdoba, veniec sv. Floriánovi) - určené pri vysviacke Hasičskej zbrojnice a výzdoba
pódia
Ozvučenie akcie - potrebné pre kultúrne vystúpenia skupín.
Vystúpenie folklórnych skupín a hostí - honoráre
Nájom prístreškov, pódia, stanov - vonkajšie umiestnenie akcie (aj pre prípad nepriaznivého počasia)
Občerstvenie pre účinkujúcich a hostí - pre cca 100 ľudí
Detské atrakcie (skákacie hrady, babysiting, tvorivé dielne) -skákací hrad 2x, babysiting-tanečná zábava s
maskotom, maľovanie na tvár
Ocenenia pre členov DHZ, trofeje, pamätné medaile) - cca 100 ks
Ohňostroj, Kynológ - sprievodný program
Fotograf - zdokumentovanie podujatia pre budúce generácie
Nájom prenosných WC s umývadlom - cca 4 ks

Prílohy

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa

názov

IČO 00691259.pdf

popis

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

názov

osvedčenie starosta.pdf

popis

Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam na ktorých sa realizuje projekt

názov

list_vlastnictva.pdf

popis

Podrobný stavebný rozpočet

Nepovinná príloha

Čestné vyhlásenie
Ako štatutárny zástupca
žiadateľa týmto čestne
vyhlasujem, že
✓ všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o dotáciu a všetkých jej prílohách
sú úplné, pravdivé a správne a, že všetky prílohy k tejto žiadosti doložené v
kópii sa zhodujú s originálom.
✓ žiadateľovi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie.
✓ žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie.
✓ žiadateľ má vysporiadané ﬁnančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja, štátnym rozpočtom a rozpočtom obcí.
✓ žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie daňové
nedoplatky.
✓ voči žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, v
reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
(nerelevatné pre subjekty verejnej správy).
✓ žiadateľ ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nie je v nútenej
správe (vzťahuje sa na obce).
✓ voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti nie je vedený výkon rozhodnutia
(nerelevantné pre subjekty verejnej správy).
✓ žiadateľ za posledné tri roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
✓ žiadateľ disponuje ﬁnančnými prostriedkami na spoluﬁnancovanie
projektu.
✓ žiadateľovi nebola poskytnutá dotácia z rozpočtu KSK v roku 2022.
✓ aktivity projektu, alebo činnosti podporené projektom, ktoré žiadateľ
vykonáva alebo plánuje vykonávať kvaliﬁkovať ako činnosti
„nehospodárskeho*“ charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci.
✓ Ako štatutárny zástupca žiadateľa súhlasím so správou, spracovaním a
uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre účely implementácie projektu v rámci Výzvy DS/2022.

Záverečný podpis
Ako štatutárny zástupca žiadateľa svojim podpisom súhlasím so všetkými náležitosťami uvedenými vo
formulári žiadosti o dotáciu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Podpis

Pečiatka

Dátum podpisu

Ján Bačo

&check; Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a
správne.

