Príloha 1

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

BEACH PLAZA TERASA 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Košice-Západ

Okres

Košice

Kraj

Košický

Začiatok realizácie projektu

10.6.2022

Koniec realizácie projektu

15.8.2022

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

Mestská časť Košice-Západ

Ulica

Trieda SNP, 39

PSČ

04011

Obec / mesto

Košice-Západ

Okres

Košice

Kraj

Košický

Číslo telefónu

+421908592166

Email

beres@kosicezapad.sk

Právna forma

obec

IČO

690970

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

Mgr. Marcel Vrchota

+421557883200

miestnyurad@kosicezapad.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti
Email

beres@kosicezapad.sk

Meno a priezvisko

PhDr. Dominik Béreš, MBA

Číslo telefónu

+421908592166

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

Mestská časť Košice-Západ je najľudnatejšou mestskou časťou Košíc, ktorá
napĺňa svoje samosprávne a delegované kompetencie. Okrem iného aj v
oblasti kultúrnych, spoločenských, športových a voľnočasových aktivít. Je
dlhoročným tradičným organizátorom viacerých regionálnych a
nadregionálnych podujatí, dokonca s medzinárodným kontextom a účasťou
(napr. Gigantická kraslica, Veľký pivný festival, Koncert vo fontáne, Živá
farma v meste, Fitness day, Ulica (ne)má šancu!, Prima Musica Pyramida,
Remeselné a Vianočné trhy na Terase, Strongman & Strongwoman európsky pohár). S počtom návštevníkov sa mestská časť radí k popredným
organizátorom podujatí tak v Košiciach ako aj v Košickom
kraji. Projekt BEACH PLAZA TERASA 2022, pre ktorý je podávaná táto
žiadosť, si zapíše už svoj 7. ročník a stále má čo ponúknuť návštevníkom z
celého regiónu i Slovenska.

POPIS PROJEKTU
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Cieľ:
Skvalitnenie prevedenia, formy a profesionality športových a kultúrnych
podujatí v Košiciach a v celom košickom regióne, zvýšenie atraktívnej
športovej a kultúrnej ponuky projektov v Košickom kraji, zviditeľnenie a
zatraktívnenie letného vyžitia obyvateľov regiónu
Charakteristika:
Veľká letná pláž pribudne na Terase aj tento rok
Ambiciózny projekt pod názvom „Beach Plaza Terasa“ nie je na najväčšom

košickom sídlisku novinkou. Úspešne sme ho odštartovali pred 7 rokmi a
pravidelne sa teší vysokej návštevnosti športovcov aj divákov. Projekt sa
realizuje na voľne prístupnom priestranstve Námestia pred OC Galéria,
ktoré ponúka komplexnú perspektívu na vyžitie, vrátane služieb (gastro) a
nezameniteľný prvok vody v podobe veľkej fontány. Projekt naberá na
atraktivite v očiach laickej i odbornej verejnosti a presahuje hranice nielen
mesta či kraja. Nadobúda čoraz viac aj medzinárodný charakter účasťou
zahraničných reprezentačných tímov a inštruktorov.
100 ton piesku pre plážové športy
Každý rok si veľká pláž na Terase vyžiada viac ako 100 ton
piesku, ktorý na námestí pred OC Galéria vytvorí priestranstvo určené
predovšetkým na letné plážové športy a sprievodné aktivity. Medzi TOP
podujatia plážového leta, a to nielen na Terase ale i v celých Košiciach,
nepochybne patria „áčkové“ Majstrovstvá SR v plážovom volejbale, či
Východoslovenský pohár v tomto olympijskom športe v polovici júla. Aj
ďalšie víkendy prvej polovice prázdnin pravidelne venujú organizátori z
mestskej časti Košice-Západ aktívnej zábave. Najmä ženská časť
návštevníkov sa môže pravidelne tešiť na jedinečný 3-hodinový maratón
nočnej Zumby v piesku s viacerými slovenskými i zahraničnými inštruktormi
pod názvom Karibik Zumba Night, alebo Summer Jumping festival s
maratónom populárneho trampolínového skákania. Projekt nezahŕňa len 40tisíc obyvateľov mestskej časti, ale
celoslovenskú cieľovú skupinu. To všetko pod organizačným patronátom
žiadateľa - Mestskej časti Košice-Západ, v spolupráci s množstvom
partnerov a dodávateľov.
Ambíciou našej mestskej časti je každoročne zvyšovať úroveň dnes už
tradičného a mimoriadne obľúbených letného plážového projektu, ktorý v
Košickom kraji nemá obdobu, na novú kvalitatívnu úroveň čo do športovej,
spoločenskej, marketingovej i technickej podoby. Veríme, že sa tak udeje aj
s pomocou Terra Incognita. Aktuálny ročník projektu Beach Plaza Terasa
bude promovať aj viacero vizuálov, ktoré príkladmo uvádzame v prílohe
žiadosti. Viac výraznejších osobností, zvučnejšie mená a skutočné legendy
nielen slovenského ale i svetového renomé z oblasti športových disciplín,
ale aj sprievodných kultúrnych aktivít, by práve v spojení síl najľudnatejšej
mestskej časti Košíc a Košického samosprávneho kraja našli priazeň v tomto
zaujímavom projekte. Lepšie priestorové a technické riešenie vrátane
pódiovej techniky, svetelných a zvukových inštalácií by rovnako v rámci
dotácie pomohli povýšiť úroveň projektu na atraktívnejší a zvučnejší nielen
u Košičanov, ale v celom košickom regióne. K tomu nevyhnutne patrí aj
ideálna miera nastaveného marketingového mixu s dôrazom na posolstvo,
že aj netradičné miesta a lokality v Košickom kraji dokážu plniť
športové,kultúrne a spoločenské účely popri dnes už tradičných a
zaužívaných podujatí športového a kultúrneho vyžitia obyvateľstva.S
ﬁnančnou podporou KSK sa nám podarí zastabilizovať projekt BEACH PLAZA
TERASA na mape významných celospoločenských podujatí v Košiciach a
povýšiť ho na výraznú profesionálnu a renomovanú udalosť v koš.regióne.
Nový kultúrny projekt zaradený do ponuky športového a spoločenského
vyžitia pre širokú verejnosť i vážnych profesionálnych športovcov, ktorý
bude mať vo svojom podporenom „portfóliu“ KSK, zvýraznený o fenomén
výnimočných letných šport. disciplín spojených s „genius loci“ (námestie s
veľkou fontánou).
MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Medzinárodný charakter nadobúda projekt najmä zahraničnou účasťou
športovcov na niektorých akciách ako Majstrovstvá SR v plážovom volejbale
či Karibik Zumba Night.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Návštevníci : 3000 ľudí - športujúca laická verejnosť, diváci kultúrnych akcií,
diváci profesionálnych súťaží, deti, mládež, aktívna populácia dospelých,
seniori
Priamy účastníci programov : 1000 participantov - umelci, športovci, staﬀ,

obsluha a i.
PROGRAM PODUJATIA

10.-30. jún
Technická príprava námestia a promo Beach Plaza Terasa
– inštalácia gastrosektoru, stavba tribún, stavba stanu pre zázemie, stavba
mantinelov pre plážové ihrisko
- výlep plagátov, Citylightov, distribúcia 18.000ks časopisu Terasa do
schránok obyvateľstva s propagáciou projektu
- príprava technickej podpory – prípojka vody, rozvádzače elektrickej
energie, šatne, kuchynky, kontajnerové stojisko pre likvidáciu odpadu,
sprchy a pod.
- príprava / zabezpečenie sprievodných služieb (objednávky, zmluvy –
ubytovanie hráčov, stravovanie hráčov, prevozy športovcov, zdravotný
dohľad, personálna podpora – brigádnici, dohodári; súčinnosť Správy
Ms.zelene a pod.)
1.-7.7.
- zavážanie piesku, úprava terénu pieskoviska, brandovanie areálu,
inštalácia profesionálneho náčinia a materiálno-technického vybavenia pre
plážový volejbal (čiary, sieť, stĺpy, ochranné siete, ampire, hráčsky sektor,
divácky sektor, TV sektor, audio-réžia a pod.)
8.-31.7.
Plážové ihrisko bude k dispozícii pre verejnosť v pracovných dňoch v čase
od 10.00 – 20.00 hod. okrem času prebiehajúcich podujatí
8. júl
Veľký štart pieskovej pláže - sprievodné podujatie pre verejnosť
8.-10. júl
Majstrovstvá SR do 20 rokov v plážovom volejbale - celodenne
12.júl
DIVADELNÝ UTOROK
17:00 Rozprávka, Ujo Ľubo z pláže
18:00 Komédia, Divadlo
13. júl
FILMOVÁ STREDA
20:30 open-air premietanie SK-CZ kinohitu
14. júl
HUDOBNÝ ŠTVRTOK
18:00 populárne hity – live koncert kapiel
15. júl
RODINNÝ PIATOK
18:00-20:00 Karibik Zumba Night – 2-hodinový maratón zumby v piesku pre
všetky vekové kategórie pod vedením renomovaných inštruktorov zo
Slovenska a Čiech
16.-17. júl
ŠPORTOVÝ VÍKEND
Sobota - 17:00-19:00 Summer Jumping Festival – 3-hodinový maratón
skákania na trampolínach pre všetky vekové kategórie pod vedením
renomovaných inštruktorov
Nedeľa - 17:00-19:00 Street Fit Box - zábavné boxovanie do profesionálnych
boxovacích vakov priamo na ulici pod vedením inštruktora
19. júl
DIVADELNÝ UTOROK
17:00 Rozprávka, Ujo Ľubo z pláže
18:00 Komédia, Divadlo
20. júl
FILMOVÁ STREDA
20:30 open-air premietanie SK-CZ kinohitu
21. júl
HUDOBNÝ ŠTVRTOK
18:00 populárne hity – live koncert kapiel
22. júl
Megastavby 1 - Stavanie pieskových hradov detí – 15:00 – 18:00
23. júl

Megastavby 2 – Stavanie pieskových hradov dospelákov – 15:00 – 18:00
26.júl
DIVADELNÝ UTOROK
17:00 Rozprávka, Ujo Ľubo z pláže
18:00 Komédia, Divadlo
27. júl
FILMOVÁ STREDA
20:30 open-air premietanie SK-CZ kinohitu
28. júl
HUDOBNÝ ŠTVRTOK
18:00 populárne hity – live koncert kapiel
29.-31. júl
Majstrovstvá SR v "A" kategórii v plážovom volejbale
* odovzdávanie ocenení v nedeľu 31.7. cca 17:00h
1.-3. august
Ukončenie plážového projektu
Odvoz a upratanie piesku, čistenie námestia, demontáž tribún a
gastrosektoru, chemické čistenie námestia
15. august
Vyhodnotenie podujatia projektu BEACH PLAZA TERASA 2022 a "ex-post"
zhrňujúca propagácia, tlačová správa, spracovanie výsledkového článku do
časopisu Terasa

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Projekt prinesie ďalšie pozitívne hodnotenie posolstva „rozhýbaného kraja“
a "krajiny nespoznanej" v očiach verejnosti, pomôže do metropoly východu
pozvať viacero slovenských i zahraničných legiend, uznávaných športovcov
a osobností a zahrnie medzi zaužívané podujatia typu festivalov a
estrádnych koncertov aj špeciﬁckú podobu komplexného športovokultúrneho projektu, ktorý ešte výnimočnejšie trvá viac než víkend, týždeň
či mesiac – takmer celé letné obdobie. Zo strany MČ Košice-Západ to bude
zároveň zviditeľnenie KSK a programu TI vo forme hlavného partnera
podujatia na rôznych materiáloch a podobách
propagácie.
Návštevníci : 3000 ľudí - športujúca laická verejnosť, diváci kultúrnych akcií,
diváci profesionálnych súťaží, deti, mládež, aktívna populácia dospelých,
seniori
Priamy účastníci programov : 1000 participantov - umelci, športovci, staﬀ,
obsluha a i.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU
Názov aktivity

začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v
tvare mm/rr:

Technická príprava námestia a promo Beach Plaza Terasa

10.6.2022

30.6.2022

Stavba pieskového areálu

1.7.2022

7.7.2022

Veľký štart pieskovej pláže - sprievodné podujatie pre verejnosť

8.7.2022

8.7.2022

Majstrovstvá SR do 20 rokov v plážovom volejbale

8.7.2022

10.7.2022

DIVADELNÝ UTOROK 17:00 Rozprávka, Ujo Ľubo z pláže 18:00
Komédia, Divadlo

12.7.2022

12.7.2022

FILMOVÁ STREDA 20:30 open-air premietanie SK-CZ kinohitu

13.7.2022

13.7.2022

HUDOBNÝ ŠTVRTOK 18:00 populárne hity – live koncert kapiel

14.7.2022

14.7.2022

RODINNÝ PIATOK 18:00-20:00 Karibik Zumba Night – 2-hodinový
maratón zumby v piesku pre všetky vekové kategórie pod vedením
renomovaných inštruktorov zo Slovenska a Čiech

15.7.2022

15.7.2022

ŠPORTOVÝ VÍKEND Sobota - 17:00-19:00 Summer Jumping Festival –
3-hodinový maratón skákania na trampolínach pre všetky vekové
kategórie pod vedením renomovaných inštruktorov

16.7.2022

16.7.2022

ŠPORTOVÝ VÍKEND Nedeľa - 17:00-19:00 Street Fit Box - zábavné
boxovanie do profesionálnych boxovacích vakov priamo na ulici pod
vedením inštruktora

17.7.2022

17.7.2022

DIVADELNÝ UTOROK 17:00 Rozprávka, Ujo Ľubo z pláže 18:00
Komédia, Divadlo

19.7.2022

19.7.2022

FILMOVÁ STREDA 20:30 open-air premietanie SK-CZ kinohitu

20.7.2022

20.7.2022

HUDOBNÝ ŠTVRTOK 18:00 populárne hity – live koncert kapiel

21.7.2022

21.7.2022

MEGASTAVBY 1 - stavanie pieskových hradov detí - 15:00 - 18:00

22.7.2022

22.7.2022

MEGASTAVBY 2 - stavanie pieskových hradov dospelákov - 15:00 18:00

23.7.2022

23.7.2022

Plážové ihrisko k dispozícii pre verejnosť v pracovných dňoch v čase
od 10.00 – 20.00 hod. okrem času prebiehajúcich podujatí

8.7.2022

31.7.2022

DIVADELNÝ UTOROK 17:00 Rozprávka, Ujo Ľubo z pláže 18:00
Komédia, Divadlo

26.7.2022

26.7.2022

FILMOVÁ STREDA 20:30 open-air premietanie SK-CZ kinohitu

27.7.2022

27.7.2022

HUDOBNÝ ŠTVRTOK 18:00 populárne hity – live koncert kapiel

28.7.2022

28.7.2022

Majstrovstvá SR "A" kategórie v plážovom volejbale mužov a žien

29.7.2022

31.7.2022

Ukončenie projektu - odvoz a upratanie piesku, čistenie námestia,
demont tribún a gastrosektoru

1.8.2022

3.8.2022

Vyhodnotenie podujatia projektu (TS) BEACH PLAZA TERASA 2022,
ex-post promo

5.8.2022

15.8.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Mediálne výstupy:
- tlačové správy a printové reportáže v lokálnych, regionálnych i
celoslovenských denníkoch
- televízne a rozhlasové reportáže v lokálnych a celoslovenských médiách
- informačné správy v online sektore a na webových informačných portáloch

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

Rozpočet.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

názov

IČO.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

názov

Statutarny zastupca starosta.pdf

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

Vyber foto Beach Plaza Terasa.docx

popis

názov

BASKET_3X3.jpg

popis

názov

MS_VOLEJBAL.jpg

popis

názov

BEACH_PLAZA_2021.jpg

popis

názov

Dresy Majstr SR.jpg

popis

názov

Dresy Vychod_pohar.jpg

popis

názov

obcasnik_2019.jpg

popis

názov
popis

Program.jpg

názov

Sken_časopis Terasa 9_2021.pdf

popis
Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

PhDr. Dominik Béreš, MBA

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

