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

2.2 - Veľké rozvojové projekty

Názov projektu

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj

Miesto realizácie - mesto / obec Arnutovce, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce,
Dedinky, Stratená, Mlynky, Spišská Nová Ves.
Okres

Spišská Nová Ves

Kraj

Košický

Predpokladaný začiatok
realizácie projektu

1.4.2022

Predpokladané ukončenie
realizácie projektu

30.9.2023

Celkový rozpočet projektu v €

188 888,89 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

170 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v €

18 888,89 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov / meno žiadateľa

Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever

Ulica

Hlavná 171

PSČ

05315

Obec / mesto

Hrabušice

Okres

Spišská Nová Ves

Kraj

Košický

Číslo telefónu

0917800133

Email

obec@hrabusice.sk

Právna forma

Združenie obcí

IČO

35555386

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

ÁNO

Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

PaedDr. Jana Skokanová

0917800133

obec@hrabusice.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti
Email

obec@hrabusice.sk

Meno a priezvisko

PaedDr. Jana Skokanová

Číslo telefónu

0917800133

ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať
Vzťah žiadateľa k
nehnuteľnosti

b) nájomca nehnuteľnosti

Názov katastrálneho územia

Arnutovce; Spišské Tomášovce; Letanovce; Hrabušice; Betlanovce; Dedinky;
Stratená; Mlynky; Sp. Nová Ves; Smižany

Parcelné číslo pozemku
registra (C/E)

CKN 703/20; EKN 2013; CKN 3723/4; CKN 1832/30; CKN 412; CKN 118/103; CKN
7838/1; EKN 95748/1; CKN 4738/1; EKN 2094/1; CKN 1330

Číslo listu vlastníctva

č.262, č.1, č.1, č.1, č.1, č.320, č.216, č.903, č.1, č.1, č.3435

Súpisné číslo stavby

-

Číslo bytu/nebytového
priestoru
SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA
Popríšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných
projektov.

Združenie obcí Mikroregiónu Slovenský raj - Sever vzniklo za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne a počas svojho pôsobenia
aktívne spolupracuje s jednotlivými obcami, podnikateľskými subjektami a inými
organizáciami pôsobiacimi v okolí pri plánovaní a realizovaní projektových
zámerov. Jednotliví členovia si navzájom zdieľajú svoje skúsenosti s realizáciou
projektov a sú si nápomocní pri implementácii projektových zámerov a
rozvojových stratégií.

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

ROK n-1

ROK n-2

0,00

0,00

0,00

POPIS PROJEKTU
STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je ponúknuť nový produkt cestovného ruchu založený
na téme relaxu a oddychu v prostredí krásnej prírody Slovenského raja. Naším
cieľom je realizovať nový produkt cestovného ruchu v snahe skvalitniť

prevádzkovanie cyklotrás a to prostredníctvom vybudovania odpočívadiel pre
cykloturistov a nabíjacích staníc pre e-bikes. Vybudovaná infraštruktúra umožní
skvalitniť ekologickú dopravu na turistickej trase spájajúcej jednotlivé turistické
lokality a atrakcie v severnej časti Slovenského raja.
Realizáciou projektu sa vytvorí 8 odpočívadiel a 3 samostatne stojace
elektronabíjacie stanice v blízkosti cyklochodníkov, čím sa rozšíri ponuka
poskytovaných služieb. Návštevníci budú mať k dispozícii odpočívadla, ktoré im
ponúknu odpočinkovú zónu so stolíkom, rohovou lavicou, stojanmi na bicykle a
odpadkovým košom. V strešnej konštrukcii budú integrované fotovoltaické
obojstranne panely. Pod lavičkou bude nainštalovaná kompletná technológia
ostrovného systému s Li-On batériovým úložiskom 5 kW. Súčasťou odpočívadla
bude je nabíjacia stanica pre elektro bicykle.
Prínos realizácie projektu sa prejaví vo zvýšení návštevnosti lokality, zatraktívnení
lokality a vytvorením novej služby, ktorá zároveň podporí rozvoj cykloturistiky.
CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU

PARTNERSTVÁ

Projekt "Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj"
reflektuje aktuálny trend a zvýšený záujem o rozvoj cykloturistiky na území
Slovenskej republiky. Okolie Národného parku Slovenský raj je vyhľadávanou
turistickou destináciou pre domácich a zahraničných turistov. Vzhľadom na
množstvo množstvo prírodných lokalít, kultúrno historických, prírodných
pamiatok má lokalita silný potenciál k rozvoju cestovného ruchu.
Projekt nadväzuje na rozvojové aktivity žiadateľa v oblasti cestovného ruchu na
území Národného parku Slovenský raj a jeho cieľom je vytvoriť novú turisticky
lukratívnu atrakciu zohľadňujúcu aktuálny dopyt zo strany návštevníkov a trendy v
oblasti cestovného ruchu.
Investície smerujúce do rozvoja cyklistickej infraštruktúry zohrávajú významnú
úlohu pri zabezpečení kontinuálneho rozvoja územia vzhľadom na aktuálne dopyt
zo strany turistov. Cyklochodníky v okolí Národného parku Slovenský raj sa
stretávajú vysokej obľube zo strany nielen turistov, ale aj priaznivcov športu a
samotných obyvateľov územia. v súčasnej dobe nie sú cykloturistom dostupné
odpočívadla a elektronabíjacie stanice, čo spôsobuje komplikácia nadšencom
elektrobicyklov. Osadenie jednotlivých odpočívadiel a nabíjacích staníc sa bude
realizovať aj v blízkosti nového cyklochodníka smerujúceho z okresného mesta
Spišská Nová Ves - Smižany - Spišské Tomášovce - Letanovce - Hrabušice
Podlesok. V rozvojových projektoch je do budúcna naplánované prepojenie
cyklochodníka (časť Hrabušice -Podlesok) s Vysokými Tatrami.
Cieľom projektu je osadenie 8 odpočívadiel a 3 samostatne stojacích nabijacích
elektrostaníc v okolí obcí Arnutovce, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce,
Hrabušice, Stratená, Betlanovce, Dedinky, Mlynky a mesta Spišská Nová Ves.
Jednotlivé obce sú turisticky zaujímavé pre návštevníkov a ponúkajú im kultúrne a
sociálne vyžitie, či už forme návštevy kultúrno-historických a prírodných lokalít,
kultúrno-historických alebo prírodných pamiatok ako napríklad: Dobšinská ľadová
jaskyňa v obci Stratená (UNESCO), Kartuziánsky most v obci Letanovce,
historické centrum mesta Spišská Nová Ves, Marcelov hrad v obci Hrabušice a
mnohé iné. Zároveň z obcí je možný vstup do Národného parku (obec Hrabušice je
považovaná za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj).
Realizáciou projektu sa vytvorí komplex odpočívadiel a nabíjacích staníc, ktorý
súčasne prepojí jednotlivé lokality a nenachádza sa v danej lokalite a blízkom
okolí.
Realizácia projektu nemá negatívny vplyv na životné prostredie a vzhľadom na
navrhnuté materiály je šetrný k životnému prostrediu. Jedným z očakávaní
žiadateľa je znížení frekvencie motorovej dopravy v lokalite Národného parku,
ktorá je v počas hlavnej turistickej sezóny pre obyvateľov obcí komplikovaná.
Mnoho turistov sa presúva medzi lokalitami motorovým vozidlom, čím sa
komplikuje premávka a mnohokrát kapacita jednotlivých parkovacích miest
nepostačuje dopytu. Vytvorením komplexu odpočívadiel a nabíjacích staníc, ktoré
spoja jednotlivé obce, sa očakáva odľahčenie dopravnej situácie. Návštevníkom
bude zároveň k dispozícií odpočinková zóna s rohovou lavicou, odpadkovým
košom a stojanmi na bicykle, vrátane nabíjacej stanice na elektrobicykle. Nabíjanie
elektrobicyklov bude návštevníkom ponúknuté bezodplatne.
Vybudovaná infraštruktúra umožní skvalitniť ekologickú dopravu na turistickej
trase spájajúcej jednotlivé turistické lokality a atrakcie v severnej časti
Slovenského raja. Nový produkt prinesie naplnenie nasledovných cieľov:
1. zvýšenie návštevnosti destinácie Slovenského raja,
2. zvýšenie kvality poskytovaných turistických služieb,
3. zvýšenie propagácie Spišského regiónu z pohľadu prírodného a kultúrneho
bohatstva,
4. zabezpečenie vytvorenia podmienok na rozvoj ďalších regionálnych produktov
a služieb v Košickom kraji,
5. zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu v
rámci aktivít Združenia obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever.

Jedným z hlavných cieľov činností žiadateľa je zvýšenie konkurencieschopnosti
cestovného ruchu v regióne prostredníctvom zatraktívnenia a posilnenia
kultúrneho a prírodného dedičstva, posilnenia partnerstva medzi aktérmi,
vytvorenia a realizácie marketingovej stratégie regiónu, vytváranie podmienok na
rozvoj podnikania a podporu aktivít v cestovnom ruchu.
Žiadateľom je Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, členmi ktorého je
13 obcí v okolí Národného párku Slovenský raj, mesto Spišská Nová Ves, Horská
záchranná služba Slovenský raj a Správa Národného parku Slovenský raj, Hotel
Petra Garni Hrabušice, Chata a Chalupa pohoda, Cube Adventure.
Žiadateľ je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš.
Partnermi žiadateľa sú Košice aj Región Turizmus a Portál Slovakia.travel.
PRODUKT / SLUŽBA

Výsledkom realizácie zámeru bude vybudovanie silnej doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry v podobe odpočívadiel a nabíjacích staníc pre elektrobicykle v rámci
vytvorenia novej ponuky doplnkových služieb cestovného ruchu v Slovenskom
raji.
Pod doplnkovou cykloturistickou infraštruktúrou môžeme chápať súbor
technických opatrení pre zlepšenie vybavenosti jednotlivých cykloturistických
trás, ako aj zlepšenie služieb pre cyklistov. Obe prispievajú ku skvalitneniu siete
cykloturistických trás a zlepšovaniu turistickej infraštruktúry. Medzi
najvýznamnejšie prvky doplnkovej cykloturistickej infraštruktúry môžeme zaradiť
stojany pre parkovanie bicyklov, cykloturistické odpočívadlá, dobíjacie stanice pre
elektrobicykle, stojany s veľkoplošnými mapami, mapové pútače, informačné
tabule, imidžové miesta, cykloturistické poludníky, odpadkové koše, lavičky či
stoly. Budovanie týchto prvkov zabezpečí vyšší komfort a zároveň zvýši atraktivitu
jednotlivých úsekov cyklotrás.
Naším cieľom je ponúknuť produkt založený na téme relaxu a oddychu v prostredí
krásnej prírody Národného parku Slovenský raj. Jedinečnosť tejto ponuky spočíva
v spojení konvenčných turistických služieb a atrakcií v symbióze s nádherným
prírodným prostredím. V podmienkach tohto turistického strediska pôjde o nový
produkt v poskytovaní turistických služieb, čo pravdepodobne zintenzívni význam
tohto faktora. Nový produkt zabezpečí pestrosť poskytovaných služieb, vyššiu
návštevnosť atrakcií v lokalite Národného parku Slovenský raj a zabezpečí
najvyššiu kvalitu turistických služieb s poskytnutím priestoru pre zábavu a relax
pre všetky generácie. Hlavným prínosom prevádzkovania odpočívadiel a
nabíjacích staníc pre e-bajky bude zvýšenie atraktivity tejto destinácie CR pre
turistov a návštevníkov Slovenského raja a tým aj jeho konkurencieschopnosti.
Zavedením tejto novej doplnkovej služby cestovného ruchu a vybudovaním silnej
doplnkovej infraštruktúry sa počas prevádzkovania projektu zintenzívni turistický
ruch vo významnom turistickom stredisku Slovenský raj tým, že umožní rozvoj
turistických služieb v tejto lokalite. Prevádzkovaním výsledkov projektu v rámci
podpory ekologického spôsobu dopravy – cykloturistiky bude možné doplniť
cykloturistické aktivity o ďalšie doplnkové služby – oddychové stanovištia a
nabíjanie elektrobicyklov.
Vybudovaním silnej doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v oblasti
ekologického spôsobu dopravy po potulkách Slovenským rajom sa dosiahne
zvýšenie povedomia a atraktivity tejto lokality z pohľadu kultúrno – historického a
prírodného dedičstva.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ EKOTURIZMU /
TURIZMU

Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie novej, silnej turistickej atrakcie
dostupnej pre širokú verejnosť za účelom zatraktívnenia územia Národného parku
Slovenského raja nielen pre obyvateľov okolitých obcí, ale aj domácich a
zahraničných turistov. Miesto realizácie projektu sa nachádza v okolí Slovenského
raja, ktorý je vyhľadávanou a obľúbenou turistickou destináciou. Do termínu
podania žiadosti o poskytnutie dotácie osciloval počet návštevníkov Národného
parku Slovenský raj okolo 607 tisíc návštevníkov (z toho 85 % domácich turistov.
Po realizácií projektu sa očakáva navýšenie počtu návštevníkov o 300 000.
Inovatívny charakter projektu sa prejaví vo viacerých rovinách a reflektuje
aktuálny zvýšený záujem o cyklistiku, či už na rekreačnej alebo výkonnostnej
úrovni. Realizáciou projektu sa vytvorí nový produkt v podobe doplnkovej
infraštruktúry cyklistických chodníkov na území 10 obcí v okolí Národného parku
Slovenský raj a okresného mesta Spišská Nová Ves.
Projekt zároveň zohľadňuje prírodné danosti územia a je šetrný voči životnému
prostrediu. Zároveň podporuje rozvoj cyklistiky, resp. e-cyklistiky. Projekt rieši aj
osadenie nových elektronabíjacích staníc.
Projekt je v súlade a podporuje jednotlivé ciele v rámci dokumentu "Stratégia
rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na obdobie
rokov 2015 – 2020 výhľadovo 2025", a to zabezpečením kvalitného a atraktívneho
územia nielen samotných obyvateľov územia, ale aj turistov. Realizáciou projektu
prinesie nový impulz pre rozvoj územia a dôjde k zlepšeniu ponuky destinácie.

Projekt je v súlade rozvojovými plánmi 10 obcí (Smižany, Spišské Tomášovce,
Letanovce, Hrabušice, Stratená, Betlanovce, Dedinky, Mlynky a Arnutovce) a
okresného mesta Spišská Nová Ves. Aktivita projektu podporuje rozvoj
cestovného ruchu, ktorý zohráva významnú úlohu v živote obyvateľov územia.
Investície smerujúce do cestovného ruchu predstavujú jeden z významných
faktorov regionálneho rozvoja. Miesto realizácie projektu má silný rozvojový
potenciál v oblasti cestovného ruchu vzhľadom okolité kultúrne, prírodne a
historické dedičstvo. Od realizácie projektu sa očakáva nielen rozšírenia spektra
poskytovaných služieb v cestovnom ruchu, ale pozitívny dopad projektu sa prejaví
aj skvalitnení života miestnych obyvateľov.
CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina

Počet
jednotlivcov Prínos pre cieľovú skupinu
skupiny

Miestni obyvatelia

99242

Výstup projektu bude dostupný nielen pre návštevníkov Národného
parku Slovenský raj a jeho okolia, ale aj pre miestnych obyvateľov.

300000

Prínos sa prejaví v rozvoji doplnkovej technickej infraštruktúry
cycklochodníkov v okolí Národného parku Slovenský raj a rozšírení
ponuky poskytovaných služieb pre danú cieľovú skupinu. Súčasne sa
zatraktívnení lokalita a zabezpečí sa väčší komfort návštevníkov.

890000

Prínos sa prejaví v rozvoji doplnkovej technickej infraštruktúry
cycklochodníkov v okolí Národného parku Slovenský raj a rozšírení
ponuky poskytovaných služieb pre danú cieľovú skupinu. Súčasne sa
zatraktívnení lokalita a zabezpečí sa väčší komfort návštevníkov.

890000

Prínos sa prejaví v rozvoji doplnkovej technickej infraštruktúry
cycklochodníkov v okolí Národného parku Slovenský raj a rozšírení
ponuky poskytovaných služieb pre danú cieľovú skupinu. Súčasne sa
zatraktívnení lokalita a zabezpečí sa väčší komfort návštevníkov.

Aktívni športovci, lyžiari,
bežkári, cyklisti, vyznávači
adrenalínových športov
Milovníci prírody, návštevníci
spoločenských a kultúrnych
podujatí, záujemci o tradície,
dejiny a kultúrne bohatstvo

Domáci a zahraniční turisti

POPIS ZNAČENIA A NAVIGÁCIE K PROJEKTU
Vzhľadom na charakter projektu - dobudovanie infraštruktúry cyklochodníkov
bude výsledok realizácie projektu návštevníkom dostupný 24 hodín, 7 dní v týždni.
Žiadateľ neočakáva obmedzenie ponúkanej služby návštevníkom.
Výstupy projektu bude označené v zmysle požiadaviek Manuálu pre informovanie
a publicitu. V jednotlivých miestach realizácie projektu bude žiadateľom osadená
tabuľa, ktorá bude informovať širokú verejnosť o projekte s uvedením loga
programu Terra Incognita, Košického samosprávneho kraja a Košice Región
Turizmus, s názvom projektu a informáciou o výške podpory.
Návštevníci Národného parku Slovenský raj, miestni obyvatelia sa dozvedia o
projekte prostredníctvom mediálnych výstupov marketingovej stratégie žiadateľa.
Je v záujme žiadateľa zabezpečiť efektívnu marketingovú stratégiu a informovať,
čo najširšiu cieľovú skupinu o úspešnej realizácii projektu.
VÝSLEDKY PROJEKTU
Zvýšenie návštevnosti lokality
Rozšírenie spektra poskytovaných služieb
Vytvorením novej, turisticky zaujímavej atraktivity
Rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom zatraktívnenia ponuky
Vytvorenie nového pracovného miesta
VÝSTUPY PROJEKTU
Odpočívadla obsahujúce odpočinkovú zónu so stolíkom, rohovou lavicou, stojanmi na bicykle a odpadkovým košom.
Pod prístreškom je priestor pre mapu, a celá zadná strana môže slúžiť ako informačný panel o regióne. V strešnej
konštrukcii je integrované fotovoltaické obojstranne panely. Pod lavičkou je potom nainštalovaná kompletná

technológia ostrovného systému s Li-On batériovým úložiskom 5 kW. Súčasťou solárneho ostrova je nabíjacia
stanica pre elektro bicykle.
Elektronabíjacie stanice
UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU
Žiadateľ disponuje dostatočnými technickými a personálnymi kapacitami na zabezpečenie udržateľnosti výstupov
projektu a svojimi skúsenosťami prispeje k bezproblémovému zabezpečeniu kvalitných turistických služieb s
vysokou pridanou hodnotou
Projektové aktivity majú pozitívny vplyv na návštevnosť Národného parku Slovenský raj.
Sociálny dopad realizácie bude znamenať zvýšenie zamestnanosti v Košickom regióne.
Za účelom zabezpečenia kvalitného a profesionálneho chodu prevádzky projektu, žiadateľ bude aj naďalej investovať
do technickej infraštruktúry v predmetnom území.
Vzhľadom k tomu, že združenie obcí má záujem aj naďalej napĺňať stanovy združenia, budú výstupy predkladaného
projektu dlhodobo udržateľné aj prostredníctvom finančnej stability členov združenia.

INDIKÁTORY
Indikátory destinačnej spolupráce

Počet
nových
partnerstiev
vzniknutých
vďaka
projektu

Počet osôb
priamo
zapojených
do projektu

popis:

hodnota:

Za účelom úspešnej realizácie predkladaného projektu vznikla užšia spolupráce medzi
členmi Združenia obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, a to konkrétne 10 obcami (
Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Stratená, Betlanovce, Dedinky, Mlynky
a Arnutovce) a mestom Spišská Nová Ves. V okolí dotknutých obcí vedie cyklistický
chodník, v blízkosti ktorého bude v prípade úspešnosti predkladaného projektu vybudované
doplnková infraštruktúra.

10

V projektovom tíme žiadateľa, ktorý je zodpovedný za prípravu, úspešnú realizáciu a
následné zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu sú jednotliví zástupcovia obcí,
resp. mesta, projektantský tím a externý tím zabezpečujúci prípravu žiadosti, realizáciu VO
podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

15

Prevádzka projektu bude zabezpečená internými kapacitami žiadateľa, v súlade s
požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných platných noriem. Žiadateľ bude zároveň hradiť
všetky prevádzkové výdavky, ktoré vzniknú z dôsledku realizácie projektu.

Miesto realizácie projektu sa nachádza v blízkosti Národného parku Slovenský raj. Nachádza
sa tu 11 národných prírodných rezervácií, 8 prírodných rezervácií, 3 národné prírodné
Počet
pamiatky, 2 prírodné pamiatky a 1 chránený areál. Zaujímavosťami národného parku sú
podporených
prírodné úkazy ako Dobšinská ľadová jaskyňa, Čertova diera, Stratenská jaskyňa, Medvedia
kultúrnojaskyňa a Hranovnické pleso. Medzi najnavštevovanejšie lokality patrí Tomášovský výhľad,
historických
Dobšinská ľadová jaskyňa, kaňon Prielom Hornádu a roklina Suchá Belá.
43
alebo
prírodných
pamiatok v
Jednotlivé odpočívadla a elektronabíjacie stanice budú umiestnené v blízkostí 10 obcí
kraji
(Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Stratená, Betlanovce, Dedinky,
Mlynky, Arnutovce) a mesta Spišská Nová Ves.
Počet
kultúrnohistorických
alebo
prírodných
lokalít
zapojených
do projektu

Miesto realizácie projektu sa nachádza v blízkosti Národného parku Slovenský raj.
Jednotlivé odpočívadla a elektronabíjacie stanice budú umiestnené v blízkostí 10 obcí
(Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Stratená, Betlanovce, Dedinky,
Mlynky, Arnutovce) a mesta Spišská Nová Ves.

43

Počet
zapojených
regionálnych
subjektov do
projektu

Miesto realizácie projektu sa nachádza v katastrálnom území 10 obcí ( Smižany, Spišské
Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Stratená, Betlanovce, Dedinky, Mlynky a Arnutovce) a
mesta Spišské Nová Ves. Vzhľadom na to fakt, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
má uzatvorenú zmluvu o nájme s vyššie uvedenými subjektami. Dané subjekty sú zároveň aj
členmi žiadateľa a aktívne participujú na aktivitách Združenia obcí Mikroregión Slovenský
raj - Sever.

10

Indikátory ekonomicko-sociálne

Počet
vytvorených
nových
pracovných
miest

popis:

hodnota:

Projektom sa priamo vytvorí 1 pracovné miesto (zabezpečenie a správa elektronabíjacích
staníc, ich obsulha a kontrola jednotlivých odpočívadiel,...). Nepriamo sa očakáva od
realizácie projektu vytvorenie nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu v
dotknutom území vzhľadom na zvýšenie počtu návštevníkov dotknutého územia. Od
vyššieho počtu návštevníkov sa očakáva zvýšení dopyt po doplnkových službách, či už v
oblasti stravovacích, ubytovacích služieb.

1

Indikátory publicity
popis:
Aktivity súvisiace s informovanosťou s publicitou projektu budú
zabezpečené v zmysle požiadaviek Manuálu pre informovanie a publicitu. V
rámci opatrenia 2.2 Veľké rozvojové projektu je povinnosťou prijímateľa
najneskôr ku dňu ukončenia realizácie projektu zabezpečiť osadenie
propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na mieste realizácie projektu, s
uvedením loga programu Terra Incognita, Košického samosprávneho kraja a
Košice Región Turizmus, s názvom projektu a informáciou o výške podpory.
Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľu prijímateľ nainštaluje na dobre
viditeľnom mieste realizácie projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti.
Žiadateľ zároveň vyhotoví tlačové informačné materiály využívané v
Počet mediálnych výstupov
súvislosti s projektom, ktoré budú obsahovať logá Košického
propagujúci
samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a Programu Terra Incognita.
kraj/poskytovateľa
Na svojej webovej stránke (https://www.slovenskyraj.eu/kontakt) umiestni
dotácie/sprostredkovateľský
informácie o realizácii projektu a finančnej podpore.
orgán
Logo programu Terra Incognita bude umiestnené na hlavnej stránke
prijímateľa so zakomponovaným textom: „Sme partner programu Košického
samosprávneho kraja Terra Incognita“ a zabezpečené hypertextové
prepojenie odkazujúce na web stránku programu Terra Incognita.
Na stránke prijímateľa bude informácia o projekte v podobe – kompletný
článok s informáciami najneskôr v deň ukončenia realizácie projektu,
aktualizovaný nielen počas realizácie, ale aj po jeho ukončení počas doby
udržateľnosti projektu, doplnený o fotografie. Internetová stránka s
informáciami o projekte bude obsahovať lištu s logami podľa Manuálu
informovanie pre publicitu.

hodnota:

25

Marketingové aktivity budú zabezpečené v réžii žiadateľa v spolupráci s
ďalšími subjektami, ktoré vzájomné kooperujú na aktivitách smerujúcich k
podpore regionálneho cestovného ruchu.
Žiadateľ aktívne spolupracuje na rozvojových aktivitách v cestovnom ruchu
a má vybudované dlhoročné partnerstvá, ktoré mu umožnia osloviť širšie
publikum.

200000

popis:

hodnota:

Počet návštevníkov
atraktivity/lokality v
súčasnosti

Údaj reflektuje počet návštevníkov lokality Národného parku Slovenského
raja za rok 2020 (z toho 85% návštevníkov tvorili domáci turisti). V porovnaní
s rokom 2019, kedy návštevnosť oscilovala na úrovni 733 000, je pokles
zapríčinený pandemickou situáciou COVID -19.

590650

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

Lokalita Národného parku Slovenského raja patrí k vyhľadávaným
turistickým lokalitám na území Košického samosprávneho kraja.
Návštevnosť lokality každoročne rastie o čo svedčia štatistické údaje o
počte návštevníkov, ktoré vykonáva Správa Národného parku Slovenský raj.
Od realizácie projektu sa očakáva navýšenie počtu návštevníkov o 300 000.

890000

Návštevnícka kapacita
novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za
deň)

Priemerná denná návštevnícka kapacita projektu je odhadovaná na úrovni
200 návštevníkov.

200

Návštevnícka kapacita
novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za
rok)

Žiadateľ očakáva navýšenie návštevnosti dotknutej lokality vzhľadom fakt,
že návštevníkom bude poskytnutá nová služba pre rekreačných a
výkonnostných cyklistov.

73000

Počet hodín počas ktorých
je návštevníkovi ponúknutý
produkt

Nový produkt bude k dispozícií 24 hodín, 7 dní v týždni. Vzhľadom na
charakter projekt sa neočakáva obmedzenie dostupnosti pre návštevníkov.

168

Počet hodín počas ktorých

Nový produkt bude k dispozícií 24 hodín, 7 dní v týždni. Vzhľadom na

168

Počet oslovených osôb
vďaka mediálnym výstupom

je návštevníkovi ponúknutý
produkt po realizácií
projektu

charakter projekt sa neočakáva obmedzenie dostupnosti pre návštevníkov.

Indikátory výsledkové
výber z
dvoch
indikátorov

popis:

hodnota:

Projektom sa vytvoria nové odpočívadla v počte kusoch 8 a 3 elektronabíjacie stanice.
Technická špecifikácia odpočívadla:
eBIKE PORT je solárny ostrov chrániaci užívateľov pred nepriazňou počasia počas
odpočinku, či pri doplňovaní energie do elektrobicykla. Obsahuje odpočinkovú zónu so
stolíkom, rohovou lavicou, stojanmi na bicykle a odpadkovým košom. Pod prístreškom je
priestor pre mapu, a celá zadná strana bude slúžiť ako informačný panel o regióne. V strešnej
konštrukcii je integrované fotovoltaické obojstranne panely. Pod lavičkou je potom
nainštalovaná kompletná technológia ostrovného systému s Li-On batériovým úložiskom 5
kW.
Súčasťou solárneho ostrova je nabíjacia stanica pre elektro bicykle.
Rozmer: Šírka 5 350 mm
Počet
Hĺbka 2 200 mm
vytvorených
Výška 2 850 mm
12
nových
Materiál: zinkovaná kovová konštrukcia strešného plášťa, drevo BSH s povrchovou úpravou,
produktov
Alubond na dekoračný lem strešného lemu.
Použitý materiál je šetrní k životnému prostrediu a zároveň zohľadňuje danosti okolia.
Nabíjacie stanice ponúknu návštevníkom:
-nabíjanie systémom štart/stop so svetelným indikátorom nabíjania a možnosťou núdzového
vypnutia
-5ks nabíjačiek pre nabíjanie elektrobicyklov a e-kolobežiek,
-kompresor s indikátorom tlaku pre hustenie pneumatík
-sadu základných nástrojov na opravu bicyklov
-USB nabíjačku na telefóny a smart hodinky
-2x zásuvka 230V/10A

výber z dvoch indikátorov

popis:

hodnota:

V rámci realizácie projektu sa osadia nové infraštruktúrne objekty v
nasledujúcich lokalitách:

Počet nových infraštruktúrnych
objektov

- Arnutovce: p.č. CKN 703/20 (osadenie elektronabíjacej stanice)
- Smižany: p.č. EKN 2094/1 (osadenie odpočívadla)
- Spišské Tomášovce: p.č. EKN 2013 (osadenie odpočívadla)
- Letanovce: p.č. CKN 3723/4 (osadenie odpočívadla)
- Hrabušice: p.č. CKN 1832/30 (osadenie odpočívadla)
- Betlanovce: p.č. CKN 412 (osadenie odpočívadla)
- Dedinky: p.č. CKN 118/103 (osadenie odpočívadla)
- Stratená: p.č. CKN 7838/1 (osadenie elektronabíjacej stanice)
- Mlynky: p.č. EKN 95748/1 (osadenie odpočívadla)
- Spišská Nová Ves: p.č. CKN 4738/1 (osadenie elektronabíjacej stanice)
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POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ
Názov rizika

Popis rizika

Spôsob eliminácie rizika

Zmena legislatívneho rámca

Obmedzenie aktivít v cestovnom ruchu z
hľadiska zmeny zákonov o ochrane
životného prostredia

Flexibilnosť a operatívnosť žiadateľa

Obmedzenie aktivít v
cestovnom ruchu

Obmedzenie aktivít v oblasti cestovného
ruchu vzhľadom na opatrenia súvisiace so
šírením ochorenie COVID- 19

Propagácia služieb na regionálnej úrovni

Konkurencia okolitej
regionálnej, celosvetovej a
zahraničnej turistickej
ponuky

Tenká hranica medzi rastom návštevnosti
turistov a udržateľnými aktivitami v
cestovnom ruchu

Investície do marketingových aktivít
smerujúcich na podporu lokálneho
cestovného ruchu

Marketing územia nielen na regionálnej, ale
aj zahraničnej úrovni

Vhodné zvolená marketingová stratégia
orientovaná na cieľovú skupinu s cieľom

Marketing

uspokojiť ich očakávania
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU
Názov aktivity

začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku
Slovensky raj

1.4.2022

30.9.2023

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie

Množstvo a
umiestnenie
materiálov

Umiestnenie propagačných materiálov

Online marketing sociálne siete
(Facebook, Instagram)

12

Žiadateľ zabezpečí online propagáciu projektu na sociálnych sieťach Facebook, Instagram za účelom informovanie širšej verejnosti o
realizovanom projekte.

Lokálne printové média

1

V spolupráci s lokálnymi médiami bude bude zverejnená informácia
(tlačové správa) o úspešnej realizácii predkladaného projektu

Web stránka obcí
zapojených do projektu

11

Na webovej stránke žiadateľa, obcí bude zverejnený oznam o realizácii
projektu.

Stále tabule

11

v mieste realizácie projektu

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

Priloha-c.-5-Rozpocet (1) – final.pdf

popis

názov

Priloha-c.-5-Rozpocet (1) – final.xlsx

popis

názov

Doplnenie_ Rozpočet pre Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanic
ou - BETLANOVCE.pdf

popis

názov
popis

Doplnenie_Rozpočet pre Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanic
ou - DEDINKY.pdf

názov

Doplnenie_Rozpočet pre Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanic
ou - HRABUŠICE.pdf

popis

názov

Doplnenie_Rozpočet pre Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanic
ou - LETANOVCE.pdf

popis

názov

Doplnenie_Rozpočet pre Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanic
ou - MLYNKY.pdf

popis

názov

Doplnenie_Rozpočet pre Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanic
ou - SMIŽANY.pdf

popis

názov

Doplnenie_Rozpočet pre Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanic
ou - SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE.pdf

popis

názov
popis

Doplnenie_Rozpočet pre Nabíjaciu stanicu - ARNUTOVCE.pdf

názov

Doplnenie_Rozpočet pre Nabíjaciu stanicu - SPIŠSKÁ N.VES.pdf

popis

názov

Doplnenie_Rozpočet pre Nabíjaciu stanicu - SRATENÁ.pdf

popis

názov

Doplnenie_Súhrnný list stavby + rekapitulácia rozpočtov.pdf

popis

názov

FINAL rozpočet RAJ.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.
Žiadateľ predkladá napr. výpis z príslušného registra,doklad o pridelení IČO a pod.

názov

Združenie Mikroregión - Výpis z registra organizácií.pdf

popis

názov
popis

Združenie Mikroregión - Potvrdenie o IČO.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

Združenie Mikroregión - Stanovy.pdf

popis

názov

Doplnenie_Doklad preukazujúci súhlas členov mikroregiónu s realiz
áciou projektu

popis

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

Združenie Mikroregión - Menovanie predsedníčky.pdf

popis

názov

Doplnenie_ Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadate
ľa

popis

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

názov

suhlas_vlastnika_nehnutelnosti-Betlanovce.pdf

popis

názov

suhlas_vlastnika_nehnutelnosti-Stratená.pdf

popis

názov

suhlas_vlastnika_nehnutelnosti-Mlynky.pdf

popis

názov

Nájmoná zmluva_Mlynky.pdf

popis

názov

Nájomná zmluva_Stratená.pdf

popis

názov
popis

Nájomná zmluva Anutovce_2.pdf

názov

Nájomná zmluva Arnutovce _1.pdf

popis

názov

suhlas_vlastnika_nehnutelnosti-Spišské tomášovce.pdf

popis

názov

suhlas_vlastnika_nehnutelnosti-Hrabušice.pdf

popis

názov

suhlas_vlastnika_nehnutelnosti-Letanovce.pdf

popis

názov

Doplnenie_ súhlas vlastníka pozemku Spišská Nová Ves.pdf

popis

názov
popis

Doplnenie_suhlas_vlastnika_nehnutelnosti_arnutovce.pdf

názov

Doplnenie_súhlas_vlastnika_nehnutelnosti_Smižany.pdf

popis

názov

Doplnenie_suhlas_vlastnika_nehnutelnosti-Dedinky-2.pdf

popis

názov

Doplnenie_SL_ Vyjadrenie k udržateľnosti pdf

popis

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

Arnutovce CKN 703_20.pdf

popis

názov
popis

Betlanovce CKN 412.pdf

názov

Dedinky CKN 188_103.pdf

popis

názov

Hrabušice CKN 1832_30.pdf

popis

názov

Letanovce CKN 3724_4.pdf

popis

názov

Mlynky EKN 95748_1.pdf

popis

názov

Smižany CKN 1330.pdf

popis

názov
popis

Smižany EKN 2094_1.pdf

názov

Spišská Nová Ves CKN 4738_1.pdf

popis

názov

Spišské Tomášovce EKN 2013.pdf

popis

názov

Stratená CKN 7838_1.pdf

popis

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

Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle
Letanovce 3.pdf

popis

názov
popis

Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle
Betlanovce 3.pdf

názov

Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle
Dedinky 3.pdf

popis

názov

Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle
Hrabušice 3.pdf

popis

názov

Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle
Mlynky 3.pdf

popis

názov

Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle
Smižany 3.pdf

popis

názov

Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle
Spišské Tomašovce 3.pdf

popis

názov
popis

Nabíjacia stanica pre elektrické bicykle Armutovce 3.pdf

názov

Nabíjacia stanica pre elektrické bicykle Stratená 3.pdf

popis

názov

Nabíjacia stanica pre elektrické bicykle Spišská Nová Ves 3.pdf

popis

názov

Doplnenie_ SUMAR_ TECHNICKÝ OPIS, Situácie - NABÍJACIE STANI
CE.pdf

popis

názov

Doplnenie_ Sumar_TECHNICKÝ OPIS, Situácie - ODPOČÍVADLÁ.pdf

popis

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
popis

Ohlásenie drobnej stavby -Dedinky.pdf

názov

Ohlásenie DS_ Arnutovce.pdf

popis

názov

Ohlásenie DS_ Hrabušice.pdf

popis

názov

Ohlásenie DS_ Mlynky.pdf

popis

názov

Ohlásenie DS_ Spišská Nová Ves.pdf

popis

názov

Ohlásenie DS_Betlanovce.pdf

popis

názov
popis

Ohlásenie DS_Letanovce.pdf

názov

Ohlásenie DS_Smižany.pdf

popis

názov

Ohlásenie DS_Spišské Tomášovce.pdf

popis

názov

Ohlásenie DS_Stratená.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.

názov

Podnikatelsky plan.pdf

popis
Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

PaedDr. Jana Skokanová

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

