
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 2.1 - Ekoturizmus

Názov projektu Jazdecké opracovisko a úprava jeho okolia

Miesto realizácie - mesto /
obec

Rakovec nad Ondavou

Okres Michalovce

Kraj Košický

Predpokladaný začiatok
realizácie projektu

4.4.2022

Predpokladané ukončenie
realizácie projektu

31.10.2022

Celkový rozpočet projektu v € 21 111,11 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

19 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 2 111,11 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa JRD Rakovec s.r.o.

Ulica Rakovec nad Ondavou 167

PSČ 072 03

Obec / mesto Rakovec nad Ondavou

Príloha 1



Okres Michalovce

Kraj Košický

Číslo telefónu 0905900634

Email msojka@tempus.sk

Právna forma s.r.o.

IČO 31711987

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

NIE

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Martin Sojka 0905900634 msojka@tempus.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email msojka@tempus.sk

Meno a priezvisko Martin Sojka

Číslo telefónu 0905900634

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

Vzťah žiadateľa k
nehnuteľnosti

a) vlastník nehnuteľosti

Názov katastrálneho územia Rakovec nad Ondavou

Parcelné číslo pozemku
registra (C/E)

2354/1

Číslo listu vlastníctva 1704

Súpisné číslo stavby X

Číslo bytu/nebytového
priestoru 

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Žiadateľ má niekoľkoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov
podobného charakteru so zameraním najmä na poľnohospodárstvo, úpravu
krajiny a cestovných ruch.



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

ROK n ROK n-1 ROK n-2

x x x

POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU Cieľom predkladaného projektu je vybudovať priestor pre trávenie času
našich návštevníkov v prírode v priamom kontakte zo živými zvieratami,
konkrétne koňmi a podporiť tak čoraz vyhľadávanejší spôsob trávenia
voľného času v súlade s trendom podpory ekoturizmu. Jazdecký areál je len
jednou časťou nami plánovanej realizácie komplexného agroturistického
areálu. Areál jazdy na koní vrátané vonkajšej jazdiarne - opracoviska bude
slúžiť súčasným a budúcim záujemcom o vyskúšanie si jazdy na koni
spojeného s príjemným pobytom v prírode. Pravidelnejším návštevníkom
umožní zdokonaľovanie ich schopností. Uvedeným projektom taktiež
výraznou mierou prispievame k zdravému životnému štýlu hlavne mladých
ľudí a ak ich návratu vonku a k pohybovým aktivitám.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Zámerom projektu je vybudovať a dovybaviť opracovisko – vonkajšiu
jazdiareň rozmeru 60mx30m a jeho okolie podľa typických jazdeckých
štandardov pre tieto priestory vrátane úpravy celého okolia vonkajšej
jazdiarne. Doplnenie a realizácia oplotenia, osvetlenia a zavlažovania nám
podstatným spôsobom umožní rozšíriť časový priestore pre našich klientov
na ich aktivity a čas strávený v našom zariadení. Postupné budovanie
jazdeckej infraštruktúry umožní viacerým ľudom vyskúšať si jazdenie na
koni. Takto vybavený priestor zvýši pohodlie a bezpečnosť našich
návštevníkov čo je veľmi dôležite pri práci so živými zvieratami ako sú
kone. Pre mnohých turistov ale aj lokálnu komunitu to otvorí novú možnosť
pre aktivity v prírode. Okrem možnosti jazdy a prípravy v areály plánujeme
realizovať aj vychádzky do prírody na koni. Taktiež počítame aj s
organizáciu podujatí a priateľských medzi klubových súťaží. Tieto podujatia
poslúžia na propagáciu takto tráveného voľného času a sprístupňujú
možnosti jazdeckých aktivít stále širšej verejnosti. Upravené okolie
vonkajšej jazdiarne bude slúžiť na ďalšie doplnkové outdoorové aktivity
určené pre našich návštevníkov. V blízkej budúcnosti plánujeme v areály
vybudovať z vlastných zdrojov nové moderné zázemie ako šatne, sociálne
zariadenia a hygienické zariadenia.

PARTNERSTVÁ Projekt bude organizovaný a realizovaný v spolupráci s družstvom JRD
Rakovec. Projekt pri svojom organizovaní a realizácii nepočíta s viacerými
partnermi. Lokálnej komunite bude umožnené využívať priestory
opracoviska ešte pred jeho oficiálnym otvorením širokej verejnosti. Po
implementácii projektu sa plánuje naviazanie partnerstiev s jazdiarňami a
jazdeckými klubmi za účelom zlepšovania skúseností jazdcov, možnosti
spoznávať nové lokality a iné.

PRODUKT / SLUŽBA V rámci realizácie by mala vzniknúť nová plocha jazdeckého opracoviska –
vonkajšej jazdiarne s upraveným okolím. Opracovisko bude mať
štandardizované jazdecké rozmery 60x30m. Základovú vrstvu bude tvoriť
hrubší materiál a jazdecký povrch bude pieskový. Priestor opracoviska a
jeho okolia bude oplotený kvôli bezpečnosti jazdcov aj zvierat. Kvôli
tendencii piesku sa prášiť bude opracovisko taktiež vybavené zavlažovacím
systémom. Pre predĺženie využiteľnosti aj na jesenné a zimné mesiace bude
inštalované osvetlenie.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ EKOTURIZMU /
TURIZMU

Jazdecký areál bude vznikať s minimálnym zásahom do okolitých prírodných
prvkov a s využitím najmä prírodných prvkov. Jeho vznik vytvorí novú
zážitkovú aktivitu v našom regióne – jazdenie na koni. Tento jazdecký



priestor umožní skutočne všetkým záujemcom vyskúšať si jazdu na koni.
Pre záujemcov na jazdenie v lúčnom a lesnom prostredí je opracovisko
nevyhnutné na nacvičenie a prípravu základných úkonov ovládania koňa.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina
 Počet
jednotlivcov
skupiny

Prínos pre cieľovú skupinu

lokálna komunita 500 otvorenie nového priestoru umožňujúceho vyskúšať si
jazdu na koni v kontrolovanom prostredí

návštevníci a obyvatelia
mesta Košice, Michalovce,
Vranov a okolitých obcí

5000 možnosť pravidelne vykonávať rekreačné zážitkové
jazdenie neďaleko mesta

jazdci 30
možnosť navštíviť, trénovať, spoznávať terén a okolie novej
lokality a prípadne v budúcnosti sa zúčastniť priateľských
medzi klubových súťaží

POPIS ZNAČENIA A NAVIGÁCIE K PROJEKTU

Informačné navádzacie tabule budú umiestnené po obci Rakovec nad
Ondavou a na odbočkách z hlavných ťahov. Na webstránke, facebookovej
stránke a na mapových zdrojoch (Google Maps) budú taktiež zverejnené
otváracie hodiny a iné potrebné informácie. Všetky informácie budú
dostupné v podobe tabúľ aj na družstve pri opracovisku.

VÝSLEDKY PROJEKTU

zvýšenie návštevnosti lokality

zvýšenie záujmu o rekreačné jazdenie na koni

rast tržieb z cestovného ruchu v destinácií

VÝSTUPY PROJEKTU

jazdecké opracovisko - 1800m2

upravený priestor okolo jazdeckého opracoviska - 700m2

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU

Opracovisko a jeho okolie bude sprístupnené a udržiavané pre širkovú verejnosť po dobu minimálne 5 rokov
po ukončení projektu.

INDIKÁTORY

Indikátory destinačnej spolupráce 

popis: hodnota:

Počet nových partnerstiev vzniknutých vďaka projektu
nadviazali sme spoluprácu s
jazdeckými agroturistickými areálmi
Konský raj - MČ Košice-Poľov a Malá
Bara.

2

Počet osôb priamo zapojených do projektu osoby zabezpečujúce prevádzku a
manažment 3



Počet podporených kultúrno-historických alebo prírodných
pamiatok v kraji žiadne x

Počet kultúrno-historických alebo prírodných lokalít
zapojených do projektu žiadne x

Počet zapojených regionálnych subjektov do projektu žiadny x

Indikátory ekonomicko-sociálne

popis: hodnota:

Počet vytvorených nových pracovných miest žiadne x

Indikátory publicity

popis: hodnota:

Počet mediálnych výstupov propagujúci kraj/poskytovateľa
dotácie/sprostredkovateľský orgán výstupy v lokálnych rádiách 2

Počet oslovených osôb vďaka mediálnym výstupom
osoby, ktoré sa dozvedeli o nových
možnostiach vykonávania jazdeckého
športu z rádia

300000

popis: hodnota:

Počet návštevníkov atraktivity/lokality v súčasnosti denne 5

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

percentuálny nárast 100%

Návštevnícka kapacita novovytvorenej atrakcie/infraštruktúry (za
deň)

možný počet jazdeckých hodín
x počet osôb 50

Návštevnícka kapacita novovytvorenej atrakcie/infraštruktúry (za
rok)

obmedzená aktivita počas
zimných mesiacov 10000

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý produkt produkt ešte neexistuje x

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý produkt
po realizácií projektu

v priebehu celého dňa vrátane
víkendov a sviatkov 10

Indikátory výsledkové

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet vytvorených nových produktov možnosť zajazdiť si na opracovisku voľne alebo pod
dozorom skúsenej osoby 2

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet nových infraštruktúrnych objektov opracovisko podľa typických jadeckých štandardov 1

POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ

Názov rizika Popis rizika Spôsob eliminácie rizika

nepriaznivé
poveternostné
podmienky

nepriaznivé poveternostné podmienky
na realizáciu projektu v plánovanom
intervale

zvýšené aktivity spojené s realizáciou v
období dobrých poveternostných
podmienok

pandémia covid pandémia môže ovplyvniť
predpokladané počty návštevníkov

zvýšená propagačná aktivita pre lokálnu
komunitu



ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare mm/rr: Koniec aktivity v tvare mm/rr:

Obstarávanie položiek pre realizáciu opracoviska 4.4.2022 30.6.2022

Vyrovnávanie terénu 4.4.2022 30.6.2022

Príprava jazdeckého povrchu 1.7.2022 29.7.2022

Osadzovanie jazdeckých prvkov 1.8.2022 16.9.2022

Otvorenie opracoviska 19.9.2022 31.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie Množstvo a umiestnenie materiálov Umiestnenie
propagačných materiálov

sociálne siete na sociálnej stránke žiadateľa

lokálne rádiá vstup pri otvorení a prípadných akciách spojených s
opracoviskom

webová stránka materiály umiestnené na webovej stránke žiadateľa

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 Rozpočet opracovisko.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

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

názov Sro_6562_V.asice

popis výpis z obchodného registra JRD Rakovec s.r.o. - formát s
elektronickým podpisom

https://terraincognita.egrant.sk/file/890699.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/890699.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/724056.
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724056.


názov vypis_OR.pdf

popis výpis z obchodného registra JRD Rakovec s.r.o. - formát pdf

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.

názov doklad_o_zalozeni.pdf

popis príloha nie je relevantná

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.

názov vyhlasenie_ziadatel.pdf

popis vyhlásenie - príloha nie je relevantná

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

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.

https://terraincognita.egrant.sk/file/724069.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724069.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724445.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724445.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724065.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724065.pdf


názov vypis_kataster.pdf

popis výpis z katastra nehnuteľností

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 1422 -Studia - Rakovec nad Ondavou_picture.pdf

popis vizualizácia plánu rozvoja jazdeckého areálu obsahujúci pre
projekt relevantné prvky

názov plan_rozvoja_arealu.pdf

popis architektonický plán rozvoja jazdeckého areálu obsahujúci pre
projekt relevantné prvky

názov opracko_navrh.pdf

popis návrh podoby opracoviska po implementácii projektu - doplnené
na základe výzvy

názov mapa.pdf

popis mapa s vyznačenou oblasťou relevantnou pre projekt s
jednoduchým situačným výkresom - doplnené na základe výzvy

https://terraincognita.egrant.sk/file/724068.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724068.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724066.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724066.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/724067.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724067.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/762772.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/762772.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/762780.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/762780.pdf


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.

názov vyhlasenia_rakovec.pdf

popis vyhlásenie - projekt nepotrebuje povolenia

názov vyjadrenie.pdf

popis vyjadrenie projektanta - doplnené na základe výzvy

názov oznámenie obec - jazdecké opracovisko.pdf

popis

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

Martin Sojka

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