
ŽIADOSŤ

 

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:

1.  Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

 

 

Opatrenie 1.2 - Regionálne / Top podujatia

Názov projektu Jazdecké preteky Kráľovce 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Kráľovce

Okres Košice- okolie

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 1.6.2022

Koniec realizácie projektu 25.8.2022

Celkový rozpočet projektu v € 3 333,33 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

3 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 333,33 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Jazdecká škola Kráľovce

Ulica Kráľovce 161

PSČ 04444

Obec / mesto Kráľovce

Okres Košice - okolie

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0908328149

Email zsigmondy.tatiana@gmail.com

Právna forma Občianske združenie

IČO 45791490

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

NIE

Od kedy ste členom OOCR?

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Monika Petrová 0907567769 monika.petrova888@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email zsigmondy.tatiana@gmail.com

Meno a priezvisko Tatiana Zsigmondy

Číslo telefónu 0908328149

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popíšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných 
projektov za posledné 3 roky,
max. v rozsahu 1000 znakov.

V roku 2021 naše OZ organizovalo prvý ročník jazdeckých pretekov v
Kráľovciach a vzhľadom k vysokej účasti jazdcov a divákov z celého
Východného Slovenska, by sme radi zorganizovali druhý ročník tejto súťaže.
Ohlasy na prvý ročník boli veľmi pozitívne a účastníci a diváci prejavili
záujem o túto akciu aj v tomto roku.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cieľom konania jazdeckých pretekov v obci Kráľovce pri Košiciach, je
podpora jazdeckého skokového športu na regionálnej úrovni, nakoľko
jazdecký šport sa na východe Slovenska v posledných rokoch pomerne
rýchlo rozvíja, avšak kalendár jazdeckých pretekov vo Východoslovenskej
oblasti je relatívne prázdny a jazdci nemajú možnosť sa prezentovať. Preto
sme sa rozhodli podporiť tento šport v našej oblasti a dať možnosť pretekať
aj jazdcom, ktorí nemajú možnosti cestovať za pretekmi na západ.
.
V pláne máme počas podujatia zorganizovať súťaže v kategóriách od
začínajúcich jazdcov vo výške 70 cm, následne súťaž vo výške 80 cm, 90 cm,
100 cm, 110 cm, 120 cm a finálnu súťaž vo výške skokov 130 cm, ktorých je
v našej oblasti len niekoľko.
Preto jazdci, ktorí dosiahli vo svojej kariére danú výšku sú nútení cestovať
za kvalifikačnými pretekmi pre celoslovenské súťaže stovky kilometrov.

Predpokladaný termín jazdeckých pretekov schválený Slovenskou jazdeckou



federáciou je 13.8.2021 v športovom areáli obce Kráľovce. Poskytovateľom
priestoru pre jazdecké preteky je Obec Kráľovce, ktorá ochotne akciu
podporí a potvrdila to uzavretím zmluvy o použití obecného priestoru pre
Jazdecké preteky Kráľovce 2022

Areál pozostáva z oploteného trávnatého ihriska, dvoma prístupovými
vchodmi, pripojením na elektrinu a sociálnymi zariadeniami vo vnútri
budovy, ktoré máme k dispozícií .

Zabezpečené je parkovanie pre prívesné vozíky formou dohody s obcou
Budimír na uzavretej ceste pri športovom areáli počas celého dňa.

K dispozícií je gastrozóna so stánkami ponúkajúcimi občerstvenie pre
jazdcov, organizátorov a návštevníkov.
Počas jazdeckých pretekov sa v priestore multifunkčného ihriska uskutoční
sprievodný program pre deti spojený s jazdeckou tématikou, a to preteky
cez slalom na koňoch n palici, takzvaný hobbyhorsing , ktorý sa vo svete
stáva čoraz atraktívnejším. Na multifunkčnom ihrisku bude prebiehať
celodenný program v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom a obcou.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Možnosť jazdcov získať časť potrebných bodov na kvalifikáciu na
Majstrovstvá Slovenska a následne na medzinárodné preteky.

CIEĽOVÉ SKUPINY Podujatie je zamerané ako na jazdeckú verejnosť ,tak aj na športovcov
všetkých vekových kategórií, keďže jazdecký šport je jediný šport, ktorý je
možné vykonávať na vrcholovej úrovni do vysokého veku. Parkurové
preteky sú pomerne napínavé a dynamické. Preto je táto akcia zaujímavá aj
pre rôzne vekové kategórie divákov

PROGRAM PODUJATIA Predpokladaný začiatok pretekov je o 9.00 ráno, kde sa začína súťažami na
hobby úrovni vo výške 70 cm. Následne sa náročnosť zvyšuje až do hlavnej
súťaže vo výške 130 cm, ktorá je náročná ako na výšku, tak na techniku
jazdenia.
Jazdecká škola Kráľovce sa bude tak, ako minulý rok uchádzať o organizáciu
Majstrovstiev Východoslovenskej oblasti detí a juniorov v skoku na koni.
Pokiaľ regionálna jazdecká oblasť nerozhodne inak, by sme sa po úspešnom
minulom roku, ujali tejto príležitosti.

Vzhľadom k tomu , že súťaže sú vo výškach od jednej z najnižších, až po
najvyššiu, ktorá sa na východe skáče, preteky budú celodennou akciou .

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Zvýšený záujem o jazdecká šport všetkých jazdeckých klubov Východného a
stredného Slovenska, zorganizovanie kvalitných jazdeckých pretekov, za
ktorými budú nadšenci tohto športu cestovať, návšteva členov Slovenskej
jazdeckej federácie a následná podpora a medializácia podujatia a kraja na
celoslovenskej úrovni. Možnosť pre verejnosť nahliadnuť do sveta koní,
možnosť získania nových informácií či už o chove, alebo samotnom jazdení,
možnosť spolupráce s poľnohospodárskymi firmami a prezentácie
poľnohospodárskych produktov .

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Predpokladaný počet jazdcov, členov jazdeckých tímov a divákov vzhľadom
k minulému roku, je 800-1000 .

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:



Zabezpečenie materiálneho vybavenia a organizácie
pre udalosť ,,Jazdecké preteky Kráľovce 2022" 1.6.2022 12.8.2022

Jazdecké preteky Kráľovce 2022 13.8.2022 13.8.2022

Vyúčtovanie 14.8.2022 25.8.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Jazdecké preteky budú propagované zápisom do kalendára Slovenskej
jazdeckej federácie, letákov, bannerov, na sociálnych sieťach jazdeckej
školy, obce, Východoslovenskej jazdeckej oblasti aj sociálnych sieťach SJF.

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 2022",
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 Upravený rozpočet JPK.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov potvrdenie.jpg

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov Scan0007.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/895565.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/895565.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/825089.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825089.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/825030.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825030.jpg


názov Scan0008.jpg

popis

názov Scan0009.jpg

popis

názov Scan0010.jpg

popis

názov Scan0011.jpg

popis

názov Scan0012.jpg

popis

názov Scan0013.jpg

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

https://terraincognita.egrant.sk/file/825031.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825031.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/825032.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825032.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/825033.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825033.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/825034.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825034.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/825035.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825035.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/825036.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/825036.jpg


názov Scan0015.jpg

popis

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Stručný popis minimálne trojročnej histórie 

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

IBA OPATRENIE 1.2 Regionálne/TOP podujatia: Stručný popis histórie podujatia alebo Koncepcia smerovania
podujatia.

názov 825095.docx

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Tatiana Zsigmondy

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/855248.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/855248.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/832183.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/832183.docx

