
ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

 

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na
zvýšenie atraktívnosti Košického kraja  a  zlepšenie konkurencieschopnosti a imidžu Košického kraja

PROGRAM : 2.2. Veľké rozvojové projekty na podporu konkurencieschopnosti Košického kraja

Názov / meno: Obec Poráč

Kontaktné údaje predkladateľa

Sídlo: Poráč 61

PSČ 05323

Obec: Poráč

Okres: Spišská Nová Ves

Kraj: Košický

Číslo telefónu: +421534297187

Email: obecporac@gmail.com

Právna forma: Právnická osoba (napr. obec a združenia obcí, občianske združenie,
nezisková organizácia)

IČO
00329509

DIČ 2020717831

Štatutárny zástupca žiadateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Volčko

Číslo telefónu: +421902905290

Email: obecporac@gmail.com

Štatutárny zástupca žiadateľa (ak sú viacerí)



Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

Email:

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Meno a priezvisko: Ing. Peter Volčko

Číslo telefónu: +421902905290

Email: obecporac@gmail.com

Bankové spojenie

Názov banky: Prima banka Slovensko,a.s.

Uveďte číslo účtu vo formáte
IBAN:

SK12 5600 0000 0035 2542 5005

1.2. ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA          

Vzťah žiadateľa k
nehnuteľnosti:

c) iné

Názov katastrálneho územia Poráč

Parcelné číslo pozemku
registra "C" alebo "E":

C KN par. č. 2783/8, 2783/14, 2783/20 k.ú. Poráč, okr. Spišská Nová Ves,
Košický kraj

Číslo listu vlastníctva: LV č. 1, LV č. 880

Súpisné číslo stavby nerelevantné

Číslo bytu/nebytového
priestoru 

nerelevantné

1.3 SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Stručne popíšte skúsenosti s
prípravou a realizáciou
obdobných projektov:

Obec Poráč sa pri realizácii svojich investičných aktivít i pri organizovaní
rôznych podujatí zapája do výziev v rámci operačných programov
financovaných zo zdrojov EÚ, prípadne dotačných schém ministerstiev SR.
Obec má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov a má aj dostatok
odborných zamestnancov, ktorí sa aktívne podieľajú na implementácii
projektov. Obec realizovala už niekoľko finančne a organizačné náročných
projektov ako napríklad (zdroj financovania, názov projektu, rok ,
poskytnutá pomoc):
1.MF SR;Oprava skladu MTZ; 2017;11 000,00 EUR
2.MPSVR v zast. MV SR; Zberný dvor; 2018; 127 075,88 EUR
3.MPaRV SR; Rekonštrukcia miestnej komunikácie; 2018; 100 000,00EUR
4.MV SR; Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice; 2018; 29 895,49EUR
5.Environmentálny fond; Kanalizácia I. etapa a I. etapa rozšírenie; 2018;
200 00,00EUR
6.Environmentálny fond; Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ a MŠ; 2018;



165 000,00EUR
7.Environmentálny fond; Kanalizácia obce Poráč II. etapa; 2019; 65 000EUR

1.4. PREHĽAD O POSKYTNUTEJ MINIMÁLNEJ POMOCI (DE MINIMIS) Z VEREJNÝCH ZDROJOV SR ZA POSLEDNÉ
3 ROKY 

Rok Organizácia (poskytovateľ verejných zdrojov) Názov projektu Suma celkom

ÚDAJE O PROJEKTE

Názov projektu: Jedinečný zážitok v hlbinách bane na Poráči

Miesto realizácie: Poráč, okr. Spišská Nová Ves, Košický kraj

Predpokladaný termín realizácie projektu

Začiatok realizácie projektu: Ukončenie realizácie projektu:

1.6.2021 31.12.2021

Výdavky na projekt (zahŕňa
oprávnené výdavky projektu a
iné zdroje)

191 980,00 €

Požadovaná výška dotácie v € 172 750,00 €

Celkový rozpočet projektu zahŕňa: požadovanú dotáciu, povinné spolufinancovanie, vlastné zdroje a iné
zdroje

Celkový oprávnený rozpočet
projektu 

191 980,00 €

Výška spolufinancovania 19 230,00 €

POPIS PROJEKTU

3.1. STRUČNÝ OPIS
PROJEKTU: 

Projekt “Jedinečný zážitok v hlbinách bane na Poráči” je lokalizovaný v obci
Poráč v areály bývalých Železorudných baní Rudňany, v okrese Spišská
Nová Ves. Baňa na Poráči vďaka svojej jedinečnosti technického riešenia
ťažnej veže a funkčnosti, bola v roku 2018 vyhlásená za národnú kultúrnu
pamiatku a predstavuje technický unikát, ktorý nemá obdobu v rámci
Slovenska, ale ani v rámci strednej Európy.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu v
oblasti cestovného ruchu s pozitívnym dopadom na zachovanie a
propagáciu banskej histórie na Spiši.

Špecifickým cieľom projektu je:
• obnova ťažnej veže a ťažného stroja
• vytvorenie úplne nového a jedinečného produktu cestovného ruchu
• vytvorenie nových pracovných miest

V rámci novovytvoreného produktu - atrakcie cestovného ruchu návštevníci
budú môcť:

• zostúpiť do hĺbky 280m v autentickej baníckej „klietke“
• absolvovať prechádzku po cca 1 000 – 1 500m baníckych štôlni



• oboznámiť sa s prácou baníkov v podzemí na reálnom pracovisku
• absolvovať exkurziu po areály bane na povrchu, vrátane expozície
autentických dokumentov a predmetov z obdobia fungovania bane

Obnovou ťažnej veže a ťažného stroja bude možné Baňu na Poráči ako
národnú kultúrnu pamiatku sprístupniť širokej verejnosti, turistom a
návštevníkom ako banícky skanzen prezentujúci banskú históriu na Spiši.

3.2 CHARAKTERISIKA
PROJEKTU: 

Východiská projektu:

Obec Poráč je už od 15. storočia značne rozvinutá a známa ťažbou medi a
vzácnych kovov ako zlato a meď. Na sklonku 19. storočia nastáva skutočný
rozmach ťažby rúd a ortuti, ktorý sa strieda s úpadkom počas
hospodárskych kríz.

Po roku 1948 boli bane znárodnené a nastal veľký rozmach baníctva.
Železorudné bane Rudňany boli v bývalom Československu najväčším
podnikom na dobývanie železnej rudy a dodávateľom ortuti. Po roku 1991
dochádza k útlmu a následnému ukončeniu banskej činnosti. Baňa Poráč je
posledná funkčná hlbinná baňa na Spiši. Po zastavení banskej činnosti začal
celý areál bane chátrať, nakoľko pre vtedajších majiteľov predstavoval iba
výdavky.

Obec Poráč preto odkúpila areál Bane Poráč, t.j. pozemky a stavby (okrem
vedených na par. CKN č.2783/20) a zabezpečila potrebné úkony, aby Baňa
Poráč bola v roku 2018 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, ktorá by
mala slúžiť verejnosti ako banský skanzen, resp. múzeum.

Zámer projektu:

Nakoľko výsledkom poslednej revíznej správy technických zariadení Bane
Poráč je identifikácia závad, ťažná veža a ťažný stroj fungujú iba v
servisnom režime a pre verejnosť nie sú prístupné.
Oprava technických zariadení predstavuje finančne náročnú investíciu,
ktorá je nad rámec finančných možností obce.
Zámerom projektu je preto získať dotáciu, pomocou ktorej by sa
zrealizovala obnova technických zariadení, čím by sa vytvorili podmienky na
prevádzku úplne novej atrakcie - jedinečného produktu cestovného ruchu.
Následne prevádzku areálu Bane Poráč súvisiacu s poskytovaním atrakcie
bude zabezpečovať vo svojej réžii Obec Poráč. Atrakcia bude verejnosti
prístupná celoročne.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je podporiť konkurencieschopnosť regiónu v
oblasti cestovného ruchu s pozitívnym dopadom na zachovanie a
propagáciu banskej histórie.

Špecifickým cieľom projektu je:

• obnova ťažnej veže a ťažného stroja
• vytvorenie úplne nového a jedinečného produktu cestovného ruchu
• vytvorenie piatich nových pracovných miest, súvisiacich so sprístupnením
areálu Bane Poráč pre verejnosť

Projektom sa vytvoria podmienky pre poskytnutie jedinečného
adrenalínového zážitku – atrakcie, ktorá bude jedinou svojho druhu na
Slovensku a v strednej Európe.

Predmetom atrakcie bude zostup do hĺbky 280m v autentickej baníckej



„klietke“, prechádzka po cca 1 000 – 1500 m banských štôlni, oboznámenie
sa s prácou baníkov v podzemí na reálnom pracovisku a exkurzia po areály
bane na povrchu, vrátane expozície autentických dokumentov a predmetov
z obdobia fungovania bane.

Prínos projektu:

Popíšte celkový prínos
projektu pre rozvoj
cestovného ruchu v regióne.

(v rozsahu 1 500 znakov) 

Realizáciou projektu sa výrazne podporí konkurencieschopnosť regiónu a
Košického kraja v oblasti cestovného ruchu, nakoľko projekt výrazne
prispieva k:

• vytvoreniu úplne novej - jedinečnej ponuky v oblasti cestovného ruchu,
ktorá neexistuje v rámci Slovenska, ale ani v strednej Európe
• zachovaniu a propagácii banskej histórie a národnej kultúrnej pamiatky
„Bane Poráč“
• zvýšeniu záujmu o banskú históriu, tradície a región
• zvýšeniu návštevnosti regiónu
• vytvoreniu synergickej spolupráce verejného a podnikateľského sektora
• posilneniu miestnej ekonomiky
• vytvoreniu minimálne piatich nových pracovných miest v rámci projektu

3.3 CIEĽOVÉ SKUPINY:

Opíšte cieľové skupiny, prínos
projektu pre tieto skupiny a
predpokladaný počet
jednotlivcov, na ktorých bude
mať projekt dopad: 

 

Cieľová skupina užívateľov výstupov projektu „Jedinečný zážitok v hlbinách
bane na Poráči“ nie je obmedzená demografickými, sociologickými ani
geografickými aspektami.

Bude sa jednať takmer o všetky vekové kategórie bez špeciálnych
požiadaviek na fyzickú kondíciu účastníkov, so záujmom o jedinečný
adreanalínový zážitok a spoznanie banskej histórie.

Cieľovou skupinou projektu sú:

• Turisti a návštevníci regiónu cca 45 000/ročne
• Žiaci a študenti cca 5 000/ročne

Baňa Poráč s novovytvoreným produktom cestovného ruchu bude ponúkať
svoje služby návštevníkom celoročne. Takto budú môcť turisti a návštevníci
Košického kraja zaradiť do svojho program aj túto jedinečnú atrakciu bez
ohľadu na ročné obdobie, príp. počasie.

Novovytvorená atrakcia tak vhodne dopĺňa ponuku cestovného ruchu v
rámci kraja a má ambíciu stať sa jednou z najnavštevovanejších.

 3.4 VÝSTUPY PROJEKTU:

Obnovená a rekonštruovaná ťažná veža a ťažný stroj, čo umožní sprístupnenie banských štôlní pre verejnosť
na Bani Poráč. V rámci projektu sa realizuje rekonštrukcia napájania ťažného stroja, oprava lezného
oddelenia, obnova ukotvenia ťažnej veže, oprava lanovníc, oprava bŕzd a výmena brzdového obloženia
ťažného stroja

Úplne nový - jedinečný produkt cestovného ruchu - atrakcia, v rámci ktorej budú môcť návštevníci
absolvovať zostup do hĺbky 280m v autentickej baníckej „klietke“, absolvovať prechádzku po cca 1 000 – 1
500m baníckych štôlni, oboznámiť sa s prácou baníkov v podzemí na reálnom pracovisku a absolvovať
exkurziu po areály bane na povrchu, vrátane expozície autentických dokumentov a predmetov z obdobia
fungovania bane.

Vytvorenie 3 nových pracovných miest súvisiacich s prevádzkou ťažnej veže a ťažného stroja a 2 pracovných
miest ako sprievodcov.



3.5 POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ:

Uveďte možné ohrozenia a
riziká realizácie projektu ako
aj spôsob ich eliminácie,
navrhovaných riešení. 

Počas realizácie žiadateľ uvažuje o nasledovných možných rizikách a ich
spôsobe eliminácie:

1. Ekonomické riziko, ktoré v sebe zahrňuje

a. Nezískanie dotácie z programu KSK Terra incognita, čo by predstavovalo
nerealizovanie projektu - preto pri predkladaní projektového zámeru obec
vyvinula maximálne úsilie, aby projekt bol spracovaný čo najkvalitnejšie a
aby získal čo najlepšie ohodnotenie

b. nedostatok financií vo verejnej správe napr. v dôsledku financovania
nepredvídaných udalostí, (prírodné katastrofy), kedy by obec bola nútená
použiť všetky svoje rezervy. Riešením by z krátkodobého hľadiska bolo
čerpanie úveru z dôvodu spolufinancovania projektu

c.vznik neoprávnených výdavkov, ktorým je možné predísť kvalitnou
projektovou dokumentáciou a rozpočtom, ktorý zahŕňa všetky potrebné
položky a taktiež kontrolou realizovaných prác zo strany stavebného dozora

2. Právne a personálne riziko

a. Právne riziko je spojené s nedodržaním platnej legislatívy a Zmluvy.
Eliminácia právneho rizika bude zabezpečená predovšetkým zodpovedným
výkonom činnosti stavebného dozora, ktorý bude vykonávať kontrolu
všetkých realizovaných stavebných prác tak, aby boli v súlade s PD,
Zmluvou, platnými vyhláškami, predpismi a normami.

b. Personálne riziko je spojené s nekompetentným výkonom činnosti
zodpovedných osôb v procese implementácie projektu, preto žiadateľ
zabezpečí, aby do riadiacich pozícii v rámci projektu boli delegovaní
odborníci s potrebnou kvalifikáciou a praxou.

3.6 UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU

Popíšte udržateľnosť výstupov
projektu aspoň 3 roky po jeho
ukončení:

Obec Poráč ako žiadateľ dlhodobo hospodári s vyrovnaným rozpočtom, t.j.
plní si svoje záväzky a poskytuje k plnej spokojnosti občanov služby, ktoré
jej vyplývajú zo zákona, a po administratívno technickej stránke zabezpečiť
prevádzku výstupov v rámci udržateľnosti projektu.

Predpokladom udržateľnosti projektu je dostatok návštevníkov, ktorí
prostredníctvom vstupného zabezpečia dostatok finančných zdrojov na
pokrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou atrakcie. Preto s cieľom
zabezpečiť udržateľnosť projektu, obec plánuje vyvinúť maximálne úsilie pri
propagácii atrakcie v blízkom, ako aj v širokom okolí prostredníctvom
internetu, sociálnych sietí a printových médii. Atrakcia bude ponúkaná
cestovným agentúram, hotelom a školám.

V obci budú návštevníkom k dispozícii služby relaxačno-športového
zariadenia Park Poráč, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie, wellness,
telocvičňu, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, kryté klzisko a v zimnom
období lyžiarsky vlek.

3.7 ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU:

Názov aktivity: Začiatok aktivity: Koniec aktivity:

Oprava a rekonštrukcia Ťažného stroja, Ťažnej veže a šachty 1.6.2021 31.12.2021



3.8 PREDPOKLADANÝ POČET NÁVŠTEVNÍKOV: 

Napíšte odhadovaný počet
návštevníkov resp. budúcich
užívateľov služby, produktu
cestovného ruchu za
kalendárny rok.  

50000

3.9  PROPAGÁCIA PROJEKTU: 

Forma propagácie: Množstvo a umiestnenie
materiálov:

trvalo vysvetľujúca tabuľa 2ks v mieste realizácie
projektu

internet -umiestnenie informácie (článku) o realizácii projektu a finančnej
podpore na www obce. Logo programu Terra Incognita bude umiestnené na
hlavnej stránke obce so zakomponovaným textom: „Sme partnerom programu
Košického samosprávneho kraja Terra Incognita“ a taktiež bude zverejnené
zabezpečené hypertextové prepojenie odkazujúce na web stránku programu
Terra Incognita

webová stránka obce Poráč

miestny rozhlas 2 hlásenia v obecnom
rozhlase o projekte

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny
zástupca čestne vyhlasujem : 

✓ že všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné
prostriedky ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne.

✓ že mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomooc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie ( vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods.8.zák.č
583/2004 Z.z.).

✓ že nie som ku dňu podania žiadosti v nútenej správe (vzťahuje sa na
obce).

✓ že som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na
žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora).

✓ že nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie.

✓ že nemám ku dňu podania žiadosti o dotáciu daňové nedoplatky.

✓ že voči mne nie je vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, v
reštrukturalizácii, ani nebolo proti mne zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (nie je
relevatné pre subjekty verejnej správy).

✓ že voči mne ku dňu podania žiadosti nie je vedený výkon rozhodnutia.

✓ že som za posledné tri roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

✓ že mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického



samosprávneho kraja.

✓ že nemám aktivity v predkladanom projekte podporené z iných dotačných
a grantových systémov.

✓ že v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického
samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových
finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci
programu Terra Incognita a v zhode s pravidlami financovania, podiel
spolufinancovania z vlastných zdrojov Žiadateľa predstavuje minimálne 10
% z celkového oprávneného rozpočtu projektu a že týmito finančnými
prostriedkami ako Žiadateľ disponujem.

✓ že všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom.

✓ Súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára : /Žiadosť o
dotáciu / účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok
2021", dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas
dávam podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: " Zákon o
ochrane osobných údajov ") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 z 27.Apríla 2016.

ROZPOČET

Informácie o financovaní projektu:
Položka Celkový oprávnený rozpočet (v €) Žiadané od KSK (v €)

BEŽNÉ VÝDAVKY 0,00 € 0,00 €

AKTIVITA NÁZOV POLOŽKY VÝDAVOK v € POŽADOVANÁ
DOTÁCIA v €

Oprava a rekonštrukcia Ťažného stroja, Ťažnej veže a šachty 0,00 € 0,00 €

 
Položka Celkový oprávnený rozpočet (v €) Žiadané od KSK (v €)

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 191 980,00 € 172 750,00 €

AKTIVITA NÁZOV POLOŽKY VÝDAVOK v € POŽADOVANÁ
DOTÁCIA v €

Oprava a rekonštrukcia Ťažného stroja, Ťažnej veže a šachty stavebné a montážne práce 191 980,00 € 172 750,00 €

 
 Celkový oprávnený rozpočet (v €) Žiadané od KSK (v €)

Spolu 191 980,00 € 172 750,00 €

Celkový oprávnený rozpočet
projektu 

 

191 980,00 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK    

172 750,00 €

Výška povinného
spolufinancovania v Eurách 

19230

Výška povinného
spolufinancovania v %

10.02%

Iné zdroje

Iné zdroje (sponzorské
príspevky, rozpočet obce ...) 

0,00 €

Celkový rozpočet 191 980,00 €



PRÍLOHY

Špecifické prílohy

Biznis plán -  mal by obsahovať predovšetkým predstavenie žiadateľa (právna forma, účel založenia, pôvod
kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra atď.), predstavenie predmetu činnosti, definovanie trhu, na
ktorom chce žiadateľ pôsobiť, finančné plány. Pri vypracovávaní podnikateľského plánu sa doporučuje
využiť takúto štruktúru: Zhrnutie ,charakteristika žiadateľa, charakteristika produktu ( výrobky a služby),
 marketing, služba, riadenie podniku, ľudské zdroje, finančné údaje prílohy - zvyšujú vierohodnosť plánu,
obsahujú grafy, tabuľky , pomocné výpočty, opisy, schémy, mapky ap.

názov Biznis plan_Bana Porac.pdf

popis

Povinné prílohy

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie: Žiadateľ predkladá  napr. výpis z
príslušného registra,doklad o pridelení IČO a pod.

názov IČO_Obec Porac.pdf

popis

Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa - napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej
organizácie, nadačná listina, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok,
obchodná spoločnosť:

názov IČO_Obec Porac.pdf

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa - predkladá sa len v
prípade, ak štatutárny zástupca žiadateľa o poskytnutie dotácie nie je zrejmý z dokladu o zriadení alebo
založení žiadateľa, resp. v prípade ak od založenia alebo zriadenia žiadateľa nastala zmena v osobe
štatutárneho zástupcu: 

https://terraincognita.egrant.sk/file/478919.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478919.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478922.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478922.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478923.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478923.pdf


názov osvedčenie_starosta.pdf

popis

Súhlas majiteľa objektu s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 3 roky od
ukončenia projektu. 

názov Súhlas s realizáciou - obec.pdf

popis

názov Súhlas s realizáciou - Rudohorská.pdf

popis

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

názov Bana Porac_katastralna mapa.pdf

popis

názov list_vlastnictva 2783-8.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/478924.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478924.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478925.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478925.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/479004.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/479004.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478600.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478600.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478929.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478929.pdf


názov list_vlastnictva 2783-14.pdf

popis

názov list_vlastnictva 2783-20.pdf

popis

názov Nájomná zmluva Rudohorská Jama.pdf

popis

Projektová dokumentácia (Žiadateľ predkladá dokumentáciu na USB/CD nosiči):

názov TECHNICKÁ SPRÁVA BAŇA PORÁČ.pdf

popis

názov Rozpocet projektu_Bana Porac.pdf

popis

názov Bansky urad _ vyjadrenie k oprave.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/478930.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478930.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478931.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478931.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/479005.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/479005.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478599.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478599.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478933.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478933.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/478946.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/478946.pdf


Titul, meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu Podpis Dátum podpisu

   

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Ing. Peter Volčko

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


