
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

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Opatrenie 1.2 - Regionálne / Top podujatia

Názov projektu Tokajské vinobranie

Miesto realizácie - mesto / obec Obec Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa

Okres Trebišov

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 1.8.2022

Koniec realizácie projektu 29.10.2022

Celkový rozpočet projektu v € 5 555,56 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

5 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 555,56 €

Názov / meno žiadateľa Obec Čerhov

Ulica Dlhá 100

PSČ 076 81

Obec / mesto Čerhov

Okres Trebišov

Kraj Košický

Číslo telefónu 056/6793222

Email obec2@cerhov.sk

Právna forma obec

Príloha 1



Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Ing. Jaroslav Bajužik 056/6793222 obec2@cerhov.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

POPIS PROJEKTU

IČO 331422

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

NIE

Od kedy ste členom OOCR?

Email obec2@cerhov.sk

Meno a priezvisko Mgr. Tatiana Kováčová

Číslo telefónu 056/6793222

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

Obec Čerhov vo svojej pôsobnosti organizuje počas celého roka niekoľko
kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sú zamerané na zachovanie zvykov a
tradícií v regióne. Najväčším podujatím je Tokajské vinobranie, ktoré sa plošne
dotýka troch tokajských obcí: Čerhov, Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa.
Doterajším úsilím sa nám na podujatia organizované obcou podarilo prilákať
niekoľko tisíc návštevníkov zo Slovenska a zahraničia. V programoch vystúpili
slovenskí aj zahraniční interpréti. Veľkým lákadlom pre návštevníkov je
jedinečnosť Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorú sa snažíme propagovať.

CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU

Zámer, ciele: Propagácia a lepšie spoznanie mikroregiónu cez športové aktivity;
propagácia Tokajskej vinohradníckej oblasti; prezentácia gazdovských vinárov z
Čerhova, Veľkej Tŕne a Malej Tŕne; zachovanie tradícií; prezentácia tradičných
remesiel spojená s interaktívnou činnosťou (vyrezávanie z dreva, výroba
tokajského vína a tradičných zemplínskych jedál).
Do podujatia sú zapojené: Obec Veľká Tŕňa, Obec Malá Tŕňa Združenie vinárov
Čerhov, Občianske združenie Tokajské pivnice (Veľká Tŕňa), Tokajské gazdovské
pivnice Malá Tŕňa, Košická detská historická železnica, Marián Takáč–Vinárstvo u
KOŇA, Telco s.r.o.-Ing. Vladimír Mantič.
Miesto realizácie: Obec Čerhov (katastrálne územie obce, areál obecného úradu,
oddychové centrum, amfiteáter), Veľká Tŕňa (Gazdovské pivnice), Malá Tŕňa
(Gazdovské pivnice).
Význam podujatia: kultúrno-spoločenské podujatie, zamerané na zachovanie
zvykov a tradícií v regióne. 
Termín realizácie: 23.-25.09.2022

MEDZINÁRODNÝ
CHARAKTER PODUJATIA

Opatrenie 1.2

CIEĽOVÉ SKUPINY 23.09.2022: Športovci (bežci profesionáli + rekreanti) 24.09.2022: Rodiny s deťmi,
seniori, vinári, milovníci železničnej histórie, folklóru a modernej hudby
25.09.2022: Rodiny s deťmi, seniori, vinári, milovníci železničnej histórie, folklóru
a modernej hudby

PROGRAM PODUJATIA Dňa 23.09.2022 v ranných a poobedných hodinách Balónová fiesta Tokaj; v
pooobedných hodinách "Beh Tokajskými vinicami" (sprievodné podujatie "Pečeňe
chľeba" - FSk Strapec (ukážky pečenia a ochutnávky pečeného chleba,
zemplínksych orechovníkov, makovníkov... v murovanej peci); v Oddychovom
centre Čerhov - vystúpenie Detských súborov. Dňa 24.09.2022 v ranných hodinách
Balónová fiesta Tokaj, príchod nostalgického vlaku z Košíc, celodenný program:



ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

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

Príprava programu 1.8.2022 31.8.2022

Propagácia podujatia 31.8.2022 23.9.2022

Realizácia podujatia a vyhodnotenie 23.8.2022 29.10.2022

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

otvorené vinárske gazdovské dvory (Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa), vystúpenia
folklórnych súborov; hlavným ťahúňom je poobedný koncert modernej skupiny;
vo večerných hodinách Balónová fiesta Tokaj, odchod nostalgického vlaku do
Košíc a ohňostroj. Dňa 25.09.2022 - v ranných hodinách Balónová fiesta Tokaj,
celodenný program: otvorené gazdovské dvory (Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa). 
viď. samostatná príloha (ako pracovná verzia)

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO
RUCHU

Jedná sa o trojdňové podujatie, organizované vždy v posledný septembrový
víkend, čo samo o sebe zvyšuje počet návštevníkov, ktorí u nás-teda v Košickom
kraji prenocujú. Zo skúseností z minulých rokov vieme, že väčšina návštevníkov
ostáva ubytovaná od piatku až do nedele (čo predstavuje dokopy 3 dni a 2 noci). 
Ťahúňom je jedinečnosť Tokajskej oblasti, kultúrny program a atrakcie, ktoré
prinášame pre návštevníkov (Koncerty rôznych interptretov - IMT Smile, Noname,
Vidiek, Adam Ďurica, Desmod...Balónová ohňová show, let teplovzdušnými
balónmi a podobne).

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

5000

PROPAGÁCIA PROJEKTU Brožúry, bannery, internetová stránka obce, platená reklama na obecnom
facebooku, Rádio Košice (web, rozhlas, faceboook)

✓ 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);



PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX

názov Rozpočet_Tokajské vinobranie.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov potvrdenie ičo pdf.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

✓ 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.

https://terraincognita.egrant.sk/file/890044.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/890044.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/814750.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/814750.pdf


názov Prázdny dokument.pdf

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov osvedčenie za starostu obce.pdf

popis

názov ČV - funkcia starostu trvá.pdf

popis

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

názov Prázdny dokument.pdf

popis

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

názov Prázdny dokument.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/820192.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/820192.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/813704.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/813704.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/814747.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/814747.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/820193.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/820193.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/820194.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/820194.pdf


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

názov brožúrka TV 2022.pdf

popis

názov Stručný popis histórie podujatia.pdf

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Mgr. Tatiana Kováčová

 ✓ Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.

https://terraincognita.egrant.sk/file/827200.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/827200.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/832978.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/832978.pdf



