
ŽIADOSŤ O DOTÁCIU PRE ROK 2022

 

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  

 

 

Opatrenie 2.3 - Cykloturizmus

Názov projektu Solárna nabíjacia stanica a stojan bicyklov a požičovňa bicyklov GRANARIUM

Miesto realizácie - mesto /
obec

Jablonov nad Turňou

Okres Rožňava

Kraj Košický

Predpokladaný začiatok
realizácie projektu

1.3.2022

Predpokladané ukončenie
realizácie projektu

31.10.2022

Celkový rozpočet projektu v € 22 222,22 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

20 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 2 222,22 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa LSF s.r.o.

Ulica Jablonov nad Turňou 140

PSČ 04943

Obec / mesto Jablonov nad Turňou

Príloha 1



Okres Rožňava

Kraj Košický

Číslo telefónu 0905981918

Email info@granarium.sk

Právna forma s.r.o.

IČO 36806404

Je žiadateľ členom OOCR na
území Košického kraja, ktorá
je členom Košice Región
Turizmus?

NIE

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Loránt Pápai 0905981918 info@granarium.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email info@granarium.sk

Meno a priezvisko Silvia Pápaiová

Číslo telefónu 0905981918

ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať          

Vzťah žiadateľa k
nehnuteľnosti

b) nájomca nehnuteľnosti

Názov katastrálneho územia Jablonov nad Turňou

Parcelné číslo pozemku
registra (C/E)

KN-C 570, Jablonov nad Turňou, okres Rožňava, Košický kraj

Číslo listu vlastníctva 23

Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla

Číslo bytu/nebytového
priestoru 

nerelevantné

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popríšte skúsenosti žiadateľa
s prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných 
projektov.

Spoločnosť LSF s.r.o. je od roku 2018 prevádzkovateľom areálu a penziónu
Granárium v Jablonov nad Turňou . Poskytuje služby v ekoturizme dôrazom
na zachovanie tradícií regiónu Pod Soroškou na Gemeri. Konateľ spoločnosti
Loránt Pápai vyše 10 rokov aktívne pracuje v propagácii a rozvoji
vidieckeho cestovného ruchu. Pôsobil v občianskom združení ALMA -



Centrum a Krasturist .V období od 2009 do súčasnosti bol zodpovedný za
projektový manažment, za vypracovanie žiadostí o platbu, za vypracovanie
monitorovacích správ a za koordináciu projektových aktivít . Loránt Pápai
má za sebou v rámci občianskeho združenia ALMA - Centrum bohaté
skúsenosti,úspešne realizoval množstvo projektov aj v rámci cezhraničnej
spolupráce. Jednalo sa o náročné cezhraničné projekty na rozvoj turistickej
infraštruktúry.Ako cezhraničný partner v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská Republika -Slovenská Republika 2007-2013 v čase od
1.8.2009 do 31.07.2011 realizoval projekt HU-SK 0801/046 Sýpky strážcovia
hodnôt - pamiatky v službách turizmu - v rámci ktorého bola
rekonštruovaná budova sýpky GRANARIUM výška nenávratného finančného
príspevku 851.000,--EUR). Bol projektovým manažérom projektu
HUSK/1101/1.3.1/0231 Hviezdy, hviezdy...Ekoturistický kompas na Krase pre
návštevníkov a poskytovateľov turistických služieb (výška príspevku
261000,--EUR), a tiež ako manažéer projektu úspešne realizoval a
koordinoval súčinnosť partnerov z 3 krajín v projekte CBC01023 ANTIC,
ktorý bol dokončený 30. apríla 2017. Projekt bol financovaný v rámci
programu Cezhraničnej spolupráce spolufinancovaného z Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška
grantu po navýšení rozpočtu pre celé partnerstvo : 563.656,--EUR.
V roku 2019 LSF sro podala Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku ,
Účel poskytnutia regionálneho príspevku vo výške 20 000,--EUR bol
zlepšenie nakladania s pôdou – nákup
svahovej kosačky s mulčovačom vrátane príslušenstva. LSF sro tento
projekt úspešne realizovala v roku 2020. Záverečná správa projektu bola
schválená bez skrátenia.

Je zrejmé teda, že konateľ spoločnosti LSF sro na základe predchádzajúcich
skúsenosti má dostatočné administratívno-technické skúsenosti na úspešnú
realizáciu tohto projektu. LSF sro je technicky vybavené s výpočtovou a
kancelárskou technikou. Vďaka technickému vybaveniu a skúsenostiam
realizáciu , manažovanie tohto projektu vykoná vo vlastnej réžii.

Výška poskytnutej minimálnej pomoci v € počas aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

ROK n ROK n-1 ROK n-2

3427,48 26267,52 0000

POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU LSF s.ro. v Jablonove n/T na Vínnej ceste prevádzkuje penzion GRANARIUM.
Okrem ubytovacích služieb poskytuje zážitkové programy pre návštevníkov
a ubytovaných hostí. Jedná sa o vidiecke gastronomické, vinárske,
remeselnícke a detské zážitkové programy. Jablonov n/T je východiskovým
bodom pre spoznávanie prírodných a historických krás Slovenského Krasu v
GEMERskej časti. Územie sa vyznačuje unikátnou nedotknutou prírodou čo z
jednej strany priťahuje do oblasti turistov. Na druhej strane absencia
služieb odrádza návštevníka a preto v Slovenskom Krase pobudne len
krátku dobu respektíve sa pozrie na jaskyne a za službami prejde do
konkurenčného územia .Po analýze potrieb návštevníkov sme zistili, že v
oblasti Pod Soroškou sú značené cyklotrasy bez služieb pre
cyklistov.Cyklotrasy sú ťažké kopcovité preto často sa využivajú
elektobicykle. Cieľom projektu je rozšíriť služby v oblasti cykloturistiky,
vytvoriť "SMART" ekologickú nabíjaciu stanicu elektrobi-cyklov a iných
elektronických spotrebičov so stojanom na bicykle,požičovňu a úschovňu
bicyklov. Po spustení tejto služby sa zaregistrujeme do systému "Vítajte
cyklisti" Touto službou zvýšime konkurenciaschopnosť, návštevnosť nielen
LSF sro ale aj Slovenského Krasu. Aktivity: Prevádzkovanie SMART nabíjacej
stanice, požičovňa a úschovňa bicyklov pre ubytovaných , zabezpečenie
prepojenia na ďalšie miesta cykloturistiky v Slovenskom Krase (možnosť



zanechať bicykel na inom zariadení, vyzdvihnutie bicyklov a cyklistov atď)

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU LSF s.ro. v Jablonove n/T na Vínnej ceste prevádzkuje penzion GRANARIUM.
Okrem ubytovacích služieb poskytuje zážitkové programy pre návštevníkov
a ubytovaných hostí. Jedná sa o vidiecke gastronomické, vinárske,
remeselnícke a detské zážitkové programy. Jablonov n/T je východiskovým
bodom pre spoznávanie prírodných a historických krás Slo-venského Krasu
v GEMERskej časti. Územie sa vyznačuje unikátnou nedotknutou prírodou čo
z jednej strany priťahuje do oblasti turistov. Na druhej strane absencia
služieb od-rádza návštevníka a preto tu pobudne len krátku dobu pozrie sa
na jaskyne a za službami prejde do konkurenčného územia . Pritom prírodná
a kultúrna rozmanitosť územia, vyznačené cyklotrasy poskytujú dostatok
možností aj pre cyklotu-ristiku. Tie zatiaľ v oblasti Pod Soroškou a na
Silickej Planine chýbajú. Idylické dedinky, harmonicky zakomponované do
prírodných scenérií ponúkajú priestor pre oddych, rekre-áciu i možnosť
nahliadnuť do miestneho spôsobu života. Náv-števníci sa môžu zúčastniť
tradičných domácich prác ako: vinobranie:Jablonov, Hrušov, Hrhov; varenie
slivkového lekváru:Silická Jablonica, Jablonov; ručná výroba cestovín
„Csigy“: Jablonov, Silická Jablonica; pečenie chleba v tra-dičnej vonkajšej
piecke v Jablonove, v Dlhej Vsi, v Ardove. Turisti si môžu zakúpiť u domácich
ekologické potraviny (med Silica, Silická Jablonica, Jablonov) a v
neposlednej miere môžu podniknúť aj výlety do širokého okolia za
prírodnými a kultúrno-historickými pozoruhodnosťami. Vymenované obce a
možnosti sa nachádzajú popri značených cyklotrasách, ale sú náročné
horské trasy bez služieb pre cyklistov. Sú vhodné pre cyklistov na horských
bicykloch alebo na elektrobicykloch.Na tejto trase doteraz chýbala služba v
oblasti cykloturistiky. Ďalej v penzióne Granárium v posledných dvoch
rokoch boli ubytovaní turisti, ktorí mali so sebou bicykle. Problémom nášho
zariadenia je chýbajúca miestnosť na uskladnenie dovezených bicyklov. LSF
sro pre svojich ubytovaných na vypožičovanie mala k dipozícii 3 bicykle, ale
tie nie sú v penzione uložené ale doma u konateľa spoločnosti. V penzione
Granarium sa zastavia cyklisti za účelom občerstvenia a neraz si pýtajú
servis byciklov ako pumpa, kompresor atď. tie sme im nevedeli zabezpečiť.
Vychádzajúc z tejto problémovej analýzy LSF sro sa rozhodla vytvoriť 3 nové
služby v oblasti cykloturistiky. Hlavný cieľ "Vytvoriť nové služby v
cykloturistike" sa skladá z nasledovných pod-cieľov: Vytvoriť a
prevádzkovať požičovňu cyklistických potrieb a bicyklov, úschovňu bicyklov
ubytovaných hostí, SMART ekologickú nabíjaciu stanicu ebikov a iných
elektro- spotrebičov so stojanom na bicykle.Úschovňa a požičovňa s
výdajným miestom bude vytvorená v kontajnerovom module s rozmermi
3,40 m x 12,35 m bez pripojenia na siete. Bude mať 3 miestnosti. Stojan na
bicykle s fotovoltaickym panelom generujúci elektrickú energiu za účelom
nabíjania elektrobiyklov, mobilov, chladiarenských boxov. Na stojane budú
4 stojany na bicykle, 4 zásuvky na nabíjanie elektro-bicyklov, 4 USB porty
na nabíjanie mobilných telefonov, tabletov, notebookov atď. na USB, 1 x
pumpa na bicykle, 1 x kompresor ,2 x držiak mobilov, 2 x autozásuvka na
nabíjanie chladiarenskych boxov. Po dokončení projektu zaregistrujeme
naše zariadenie do "Vítajte cyklisti". Počas realizácie projektu v rámci
spolupráce s ďalšími subjektami v oblasti cykloturistiky vytvoríme novú
službu a to s Minibusom ALMA Centrum O.Z zabezpečíme vyzdvihnutie
bicyklov, ktoré cyklisti nechajú na inom zariadení (napr. v Gemerskej Hôrke
v penzione Skalná Ruža atď) a taktiež zabezpečíme odvoz cyklistov z miesta
kde zanechali svoj bicykel na iné miesto v Slovenskom Krase. Vytvoríme tak
komplexnejší zážitok pre návštevníka v Slovenskom Krase. Účelom projektu
je zvýšenie atraktivity a konkurenciaschopnosti regiónu, zvýšenie počtu
návštevníkov, zvýšenie tržieb z cestovného ruchu.Realizácia pri GRANARIUM
parc. 570.Z vlastných zdrojov zakúpime 5 bicyklov.

PARTNERSTVÁ LSF sro. úzko spolupracuje s občianskym združením ALMA - Centrum. ALMA-
Centrum bude mať k dispozícii Minibus pre 8 osôb. V rámci spolupráce
medzi LSF sro a ALMA - Centrum zabezpečíme prepojenie na ďalšie miesta
cyklotrasy v rámci Slovenského Krasu. Cyklista bude môcť zanechať svoj



bicykel na inom zariadení a s minibusom ALMA Centrum sa vyzdvihne
bicykel alebo aj cyklista. Spoluprácu okem ALMA Centrum po ukončení
projektu LSF sro nadviaže aj s BUZGO Bike v Krasnahorskej Dlhej Lúke a s
penziónom Skalná Ruža v Gemerskej Hôrke. Sú to miesta, kde už požičovňa
a cyklo-turistika funguje. Slovenský Kras má ťažké kopcovité cyklotrasy,
ktoré sú náročné. Nie každí cykloturista má rovnakú kondíciu a neraz ich od
cykloturistiky odrádza práve ťažký terén.(Hlavne rodiny s malými deťmi,
ktorým chýba vytrvalosť). V rámci partnerstva sa dajú vytvoriť do
budúcnosti komplexné služby pre cykloturistiku, ktoré v Česekj Republike
alebo v Rakúsku sú bežné, a to tým že cyklista odovzdá svoj bicykel na inom
zariadení. Zariadenie zabezpečí odvoz bicyklov na pôvodné miesto a
zabezpečí odvoz samotných cyklistov. Touto službou sa zvýši atraktivita
územia a vytvorí sa komplexnejšia služba v cykloturistike.

PRODUKT / SLUŽBA V rámci projektu vzniknú nové služby:Požičovňa cyklistických potrieb a
bicyklov, úschovňa vlastných bicyklov ubytovaných hostí, SMART ekologická
nabíjacia stanica ebikov a iných elektrospotrebičov so stojanom na bicykle.
Úschovňa a požičovňa s výdajným miestom bude vytvorená v
kontajnerovom module s rozmermi 3,40 m x 12,35 m bez pripojenia na
siete. Bude mať 3 miestnosti. Stojan na bicykle s fotovoltaickym panelom
generujúci elektrickú energiu za účelom nabíjania elektrobicyklov, mobilov,
chladiarenských boxov. Na stojane budú 4 stojany na bicykle, 4 zásuvky na
nabíjanie elektro-bicyklov, 4 USB porty na nabíjanie mobilných telefonov,
tabletov, notebookov atď. na USB, 1 x pumpa na bicykle, 1 x kompresor ,2 x
držiak mobilov, 2 x autozásuvka na nabíjanie chladiarenskych boxov. Po
dokončení projektu zaregistrujeme naše zariadenie do "Vítajte cyklisti".
Počas realizácie projektu v rámci spolupráce s ďalšími subjektami v oblasti
cykloturistiky vytvoríme novú službu a to s Minibusom ALMA Centrum O.Z
zabezpečíme vyzdvihnutie bicyklov, ktoré cyklisti nechajú na inom zariadení
(napr. v Gemerskej Hôrke v penzione Skalná Ruža atď) a taktiež
zabezpečíme odvoz cyklistov z miesta kde zanechali svoj bicykel na iné
miesto v Slovenskom Krase. Vytvoríme tak komplexnejší zážitok pre
návštevníka v Slovenskom Krase.Kontajnerový modul s požičovňou a
úschovňou bicyklov a cyklistických potrieb bude umiestnený na parcele č.
570, ktorá je v bezprostrednom susedstve areálu GRANARIUM.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ EKOTURIZMU /
TURIZMU

Inovatívnosť projektu spočíva v SMART systéme nabíjacej stanice, ktorá
okrem nabíjania elektrobicyklov bude slúžiť aj ďalšej skupine návštevníkov
napr. pešia turistika, autoturistika atď lebo tento stojan je multifunkný,
ekologický - sám vytvára elektrickú energiu pomocou fotovoltaických
panelov . Na stojane budú 4 stojany na bicykle, 4 zásuvky na nabíjanie
elektro-bicyklov, 4 USB porty na nabíjanie mobilných telefonov, tabletov,
notebookov atď. na USB, 1 x pumpa na bicykle, 1 x kompresor ,2 x držiak
mobilov, 2 x autozásuvka na nabíjanie chladiarenskych boxov. V rámci
projektu sa podpíše partnerská dohoda o spolupráci mďalšími aktérmi
cykloturistiky, a vznikne tak inovatívna služba a to: návštevník v Jablonove
nad Turňou vypožičiava bicykel ale môže ho nechať/odovzdať u partnera. U
partnera bicykel vyzdvihne minibus občianskeho združenia. VZnikne tak
nová spolupráca medzi rôznymi aktérmi Slovenského Krasu a táto služba
zvýši záujem o cykloturistiku .Zariadenie GRANARIUM sa zaregistruje do
systému "Vitajte cyklisti".

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina
 Počet
jednotlivcov
skupiny

Prínos pre cieľovú skupinu

Cykloturisti na značenej
cyklotrase Slovenského
krasu KARSTVELO

200 Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, nabíjačka mobilov, tabletov,
smartfónov, samoobslužná servisná stanica(kompresor, pumpa)



Ubytovaní na ubytovacích
zariadeniach v
Slovenskom Krase

350
Bude pre nich k dispozícii vyzdvihnutie bicyklov. Vypožičajú
bicykel v Jablonove a môžu tento bicykel odovzdať na inom
zariadení - v rámci partnerskej dohody medzi inými aktérmi v
cestovnom ruchu

Seniori , dôchodcovia 70 Môžu si vypožičať elektrobicykel a prejsť s tým oveľa lahšie pre
nich ťažký terén na Silickú Planinu.

Rekreační cyklisti 80
Budú mať k dispozícii elektrobicykle , lebo táto skupina preferuje
jednoduchú nenáročnú jazdu a tú s elektrobicyklom zvládne aj v
horskom teréne bez zbytočných síl.

Horskí cyklisti 150
Pri týchto cyklistov je dôležitá blízkosť servisných bodov, a tie
doteraz na Silickej Planine chýbali. Horské terény sú náročné,
niekedy kamenisté a cyklista potrebuje servisné služby.

Ubytovaní hostia v
objekte GRANARIUM 250 Nová služba vo forme uschovne vlastných bicyklov, alebo

požičovňa bicyklov - nová služba pre ubytovaných

Návštevníci lokality
Slovenského Krasu 500 Využijú novú službu nabíjania elktrobicyklov, mobilov, tabletov,

autochladničky

Chatári a chalupári 100
V Jablonove, Hrušove, Hrhove a v Silickej Jablonici je veľa
chalupárov - pribudne pre nich nová služba požičva bicyklov,
nabíjacia stanica elektrobicyklov a iných elektrospotrebičov

Rodiny s deťmi 50 Elektrobicykle, nosiče pre deti , nabíjacie možnosti
elektrospotrebičov

POPIS ZNAČENIA A NAVIGÁCIE K PROJEKTU

V rámci Jablonova nad Turňou sa umiestnia 2 smerové tabule, ktoré
nasmerujú návštevníka k nabíjacej stanice a k požičovne elektrobicyklov.
Umiestnené budú: 1 x na inforamčnej tabuli Turnianskej vínnej cesty
(tabuľa je majetkom ALMA -Centrum O.Z) nachádza sa pri vstupe do
Jablonova nad Turňou a 1 x na kovanej tabuli "GRANARIUM " v centre obce
(Tabuľa je majetkom LSF sro).
Na webovej stránke www.granarium.sk, www.maskras.sk budú zverejnené
otváracie hodiny. Taktiež na vstupnej bráne do areálu GRANARIUM bude
vyvesená tabuľa s ováracími hodinami.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Zvýši sa návštevnosť Slovenského Krasu.

Po ukončení aktivít pribudne nová služba pre cykloturistov vďaka ktorému sa zvýšia atraktivita a
konkurenciaschopnosť lokality Slovemnského Krasu. V rámci aktivít sa podpíšu dohody o spolupráci medzi
ďalšími aktérmi cykloturistiky v Slovenskom Kras vďaka ktorému sa prepoja cykloturistické služby. Zvýši sa
záujem o destináciu Slovenského Krasu ako destinácii cykloturistiky a ekoturizmu.

VÝSTUPY PROJEKTU

Výstupom projektu bude 1 kus SMART nabíjacia stanica s fotovoltaikou so stojanom na bicykle za účelom
nabíjania elektrobiyklov, mobilov, chladiarenských boxov. Na stojane budú 4 stojany na bicykle, 4 zásuvky
na nabíjanie elektrobicyklov, 4 USB porty na nabíjanie mobilných telefonov, tabletov, notebookov atď. na
USB, 1 x pumpa na bicykle, 1 x kompresor ,2 x držiak mobilov, 2 x autozásuvka na nabíjanie chladiarenskych
boxov

1 kus kontajnerový modulový dom v hnedom drevenom prevedení zapadajúci do areálu Granárium.
Kontajnerový modulový dom bude bez prípojok na verejné siete. Kontajnerový modul s 3 miestnosťami z
toho: 1 miestnosť sklad bicyklov a cyklistických potrieb na vypožičvanie , 1 miestnosť sklad bicyklov
ubytovaných hostí a 1 miestnosť výdajné miesto bicyklov s náradím na servis bicyklov.

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU



LSF sro je na trhu od roku 2007 a úspešne poskytuje služby v cestovnom ruchu. Cez sociálne siete má vyše
tisíc sledovateľov., na BOOKING-com , MEGAUBYTOVANIE, GOOGLE má vysoké hodnotenia čo zabezpečuje
zvýšený záujem o poskytnuté služby. Nové služby ktoré sa vytvoria vďaka tomuto projektu zvýšia
atraktívnosť lokality, pribudnú nov služby. Preto udržateľnosť počas 5 rokov po ukončení projektu je
garantovaná. Po túto dobu budú zachované a verejnosti dostupné výstupy projektu, tak ako sú popísané v
tejto žiadosti. Zamestnanci LSF sro s konateľom sa budú starať o udržateľnosť projektu. Pracovník požičone
bude zodpovedný za technickú údržbu výstupov projektu. Propagácia výstupov projektu bude zabezpečená
počas 5 rokov, čo garantuje úspešnú využiteľnosť výstupov projektu. V GRANARIU počas roka aj doteraz sa
zastavili cyklisti na občerstvenie, odteraz budú mať nové služby ako nabíjanie elektrobicyklov, telefonov,
notebookov, servis, požičovňu cyklistických potrieb, bicyklov atď. . Počítame so zvýšením tržieb čo zabezpečí
trvaloudržateľnosť projektu. Z tržieb sa bude robiť technická údržba výstupov projektu. Stojan aj
konntajnerový modul budú poistené , aby nedošlo k zničeniu výstupov projektu.

INDIKÁTORY

Indikátory destinačnej spolupráce 

popis: hodnota:

Počet nových partnerstiev
vzniknutých vďaka projektu

Partnesrtvo sa vytvorí s ALMA-Centrum o.z - ktoré bude
zabezpečovať vyzdvihnutie bicyklov a cyklistov, s MAS OZ
KRAS , ktoré bude propagovať službu na svoej webovej
stránke, a s Penzionom Skalná Ruža v Gemerskej Hôrke
kde cyklisti budú môcť odovzdať svoj bicykel

2

Počet osôb priamo zapojených do
projektu

Do projektu priamo sa zapojí konateľ spoločnosti LSF sro
Loránt Pápai, ktorý bude zodpovedný za realizáciu
projektu ,a Silvia Pápaiová ktorá bude zodpovedná za
vytvorenie parterstiev a za medializáciu výstupov projektu

2

Počet podporených kultúrno-
historických alebo prírodných
pamiatok v kraji

Bod záujmu GRANARIUM- Sýpka s vínnou pivnicou pri nej
bude vytvorená POžičovňa bicyklov a nabíjacia stanica
elektrobicyklov so stojanom na bicykle

1

Počet kultúrno-historických alebo
prírodných lokalít zapojených do
projektu

Slovenský Kras - 1

Počet zapojených regionálnych
subjektov do projektu

Do projektu sa zapojí Občianske združenie ALMA Centrum,
Občianske združenie MAS OZ KRAS, Penzion Skalná Ruža 3

Indikátory ekonomicko-sociálne

popis: hodnota:

Počet vytvorených nových pracovných miest Pracovník požičovne bicyklov 1

Indikátory publicity

popis: hodnota:

Počet mediálnych výstupov propagujúci
kraj/poskytovateľa dotácie/sprostredkovateľský orgán

Výstupy projektu spolu s
poskytovateľom dotácie budeme
propagovať v denníku KORZÁR

1

Počet oslovených osôb vďaka mediálnym výstupom Čitatelia denníka 5000

popis: hodnota:

Počet návštevníkov atraktivity/lokality v súčasnosti Návštevníci areálu a penziónu
GRANARIUM ročne 500 osôb

Odhad na zvýšenie počtu návštevníkov v roku
nasledujúcom po implementácií projektu (v 1. roku
otvorenia projektu pre verejnosť)

Návštevníci areálu a penzionu
GRANARIUM + 5%



Návštevnícka kapacita novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za deň)

Využitie nabíjacej stanice, požičovanie
bicyklov, úschovňa bicyklov 30 osôb

Návštevnícka kapacita novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za rok)

Využitie nabíjacej stanice, požičovanie
bicyklov, úschovňa bicyklov 2500 osôb

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý
produkt

Prevádzkovanie požičovne a nabíjacej
stanice každý deň 8 hodín

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý
produkt po realizácií projektu

Prevádzkovanie požičovne a nabíjacej
stanice každý deň 8 hodín

Indikátory výsledkové

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet vytvorených nových produktov POžičovňa bicyklov, úschovňa bicyklov, nabíjacia stanica 3

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet nových infraštruktúrnych objektov Kontajnerový modul v ktorom bude požičovňa s
úschovňou bicyklov 1

POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ

Názov rizika Popis rizika Spôsob eliminácie rizika

Časové riziko

Môže dôjsť k omeškaniu s
dodávkou kontajnerového
modulu a nabíjacej stanice a to
môže ohroziť ukončenie projektu
v oprávnenom časovom období.

Žiadateľ do zmluvy alebo do objednávky
zapracuje zmluvné pokuty v prípade omeškania s
dodávkou kontajnerového modulu a nabíjacej
stanice. Žiadateľ objednávku zadá ihne´d po
dokončení prieskumu trhu/VO, aby dodávateľ mal
dostatočný čas na výrobu a dodávku.

Finančné riziko na
spolufiancovanie
projektu z dôvodu
COVID opatrení

POčas Covidových opatrení
môžu byť nariadené zatvorenie
penzionu a tým sa znížia príjmy
z tržieb resp. v tom období
vôbec nebudú príjmy

Žiadateľ teraz má k dispozícii peniaze na
spolufinancovanie, riziko je preto veľmi nízke, ale
sa pripraví na možnú elimináciu nasledovne: je
dlhoročným klientom Slovenskej Sporiteľne v
ktorej vybaví úver na spolufinancovanie projektu.
Bude sa jednať o krátkodobý úver.

Vandalizmus Môže dojsť k poškodeniu cudzou
osobou výstupov projektu

Žiadateľ ihneď po dodávke nabíjacej stanice a
kontajnerového modulu uzatvorí postku na
výstupy projektu

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

verejné obstarávanie - prieskum trhu a výber dodávateľa na
nabíjaciu stanicu a na kontajnerový modul 1.3.2022 30.4.2022

Objednávka kontajnerového modulu a nabíjacej stanice 1.5.2022 15.5.2022

Umiestnenie betónových kociek na uloženie kontajnerového
modulu a nabíjacej stanice 1.5.2022 15.5.2022

Umiestnenie nabíjacej stanice a vyškolenie pracovníka 1.6.2022 30.6.2022

Oslovenie partnerov a vytvorenie partnerských dohôd 1.6.2022 31.7.2022

Umiestnenie kontajnerového modulu a zariadenie požičovne 1.8.2022 31.8.2022

Nákup 6 kusov bicyklov a náradia na servis bicyklov z vlastných
finančných zdrojov žiadateľ 15.8.2022 31.8.2022

Spustenie prevádzky požičovne a úschovne bicyklov 31.8.2022 5.9.2022



Umiestnenie smerových tabúľ 31.8.2022 5.9.2022

Propagácia výstupov projektu na sociálnych sietiach, na
webovej stránke granarium.sk a maskras.sk 1.10.2022 17.10.2022

Vyhotovenie záverečnej správy a ukončenie projektu 17.10.2022 31.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie Množstvo a umiestnenie materiálov
Umiestnenie
propagačných
materiálov

Sociálne siete:
https://www.facebook.com/Granarium

minimálne 2 správy:
https://www.facebook.com/Granarium

Webová stránka spoločnosti LSF sro :
www.granarium.sk

minimálne 2 správy , a fotodokumentácia z
výstupov projektu

Webová stránka miestnej akčnej skupiny
MAS OZ KRAS www.maskras.sk

1 správa po dokončení projektu,
www.maskras.sk

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;

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

✓ že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;

✓ nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;

✓ nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie
som v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti mne zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;

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

✓ som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa
IBA na obce);

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



✓ mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja;

✓ ako žiadateľ o poskytnutie dotácie nemám aktivity v predkladanom
projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov;

✓ disponujem finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu;

✓ 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.

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX

názov Aktuálny rozpočet

popis Aktuálny rozpočet

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

Žiadateľ predkladá  napr. výpis z príslušného registra,doklad o pridelení IČO a pod.

názov LSF Výpis z obchodného registra.pdf

popis Výpis z obchodného registra

Doklad 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.

https://terraincognita.egrant.sk/file/864203.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/864203.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/724006.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724006.pdf


názov LSF Výpis z obchodného registra.pdf

popis LSF výpis z obchodného registra

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 – v opačnom prípade sa predkladá vyhlásenie, že príloha nie je relevantná.

Súhlas majiteľa objektu s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 5 rokov od
ukončenia projektu

názov Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a
udržateľnosťou jeho výstupov.pdf

popis Súlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou proektu

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

V rámci tejto prílohy žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží list vlastníctva (výpis získaný z
www.katasterportal.sk/kapor/ nie starší ako 1 mesiac ku dňu predloženia žiadosti). V prípade, ak žiadateľ
nie je vlastníkom nehnuteľnosti, predkladá zároveň nájomnú zmluvu to buď na dobu neurčitú, alebo na
dobu určitú, a to minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, respektíve obdobný doklad
preukazujúci jeho vzťah k nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou projektu.

názov List vlastníctva 23 Pápai Frederik Filip.pdf

popis List vlastníctva č. 23

názov Zmluva o prenájme pozemku.pdf

popis Zmluva o prenájme pozemku na umiestnenie výstupov projektu

https://terraincognita.egrant.sk/file/724961.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724961.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724700.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724700.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724700.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724017.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724017.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724699.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724699.pdf


Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia

Je potrebné predložiť tie podklady, ktoré sú potrebné k získaniu povolenia na realizáciu aktivít projektu.
Zároveň tieto materiály slúžia na lepšie pochopenie obsahu projektu hodnotiteľom. V prípade, že
projektová dokumentácia nie je z povahy projektu nevyhnutná, predkladá sa aspoň situačný nákres s
vysvetlením/ grafický návrh/ vizualizácia.

názov Nabíjacia stanica technické parametre.pdf

popis Nabíjacia stanica a stojan na bicykle technická dokumentácia

názov solárna nabíjacia stanica bicyklov.pdf

popis Solárna nabíjacia stanica skca

názov Katastrálna mapa +situačný nákres umiestnenia výstupov
projektu.pdf

popis Situačný nákres umiestnenia výstupov projektu na susednej
parcele GRANARIA

názov Kontajnerov modul skica.pdf

popis KOntajnerový modul vizualizácia dodaný bude v hnedej farbe

Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie),
resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby).

V prípade, že v čase podanie žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho
vyžiadaní. Ak si aktivity projektu nevyžadujú žiadne povolenie na realizáciu prikladá žiadateľ čestné
vyhlásenie o tejto skutočnosti.

https://terraincognita.egrant.sk/file/724053.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724053.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724055.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724055.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724804.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724804.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724804.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724814.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724814.pdf


názov Oznámenie stavebného úradu kontajnerový modul a solárna
nabíjacia stanica.pdf

popis Stanovisko stavebného úradu Jablonov nad Turňou k umiestneniu
kontajnera a stojana

IBA PRE OPATRENIE 2.2.: Biznis plán - má 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 vypracovaní podnikateľského plánu
sa odporúča použiť takúto štruktúru: Zhrnutie, charakteristika žiadateľa, charakteristika produktu (
výrobky a služby), marketing, služba, riadenie podniku, ľudské zdroje, finančné údaje prílohy, ktoré zvyšujú
vierohodnosť plánu, obsahujú grafy, tabuľky, pomocné výpočty, opisy, schémy, mapky a pod.

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Loránt Pápai

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/724019.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724019.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724019.pdf



