
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 1.1 - Medzinárodné podujatia

Názov projektu Majstrovstvá sveta Enduro GP 2022 Gelnica

Miesto realizácie - mesto /
obec

Gelnica

Okres Gelnica

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 5.6.2022

Koniec realizácie projektu 20.8.2022

Celkový rozpočet projektu v € 38 888,89 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

35 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 3 888,89 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa GL MOTO team, o.z.

Ulica Záhradná 10

PSČ 05601

Obec / mesto Gelnica

Okres Gelnica

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0918364329

Email roman.tomasko@gmail.com

Právna forma Občianské združenie

IČO 42243050

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

Roman Tomaško 0918364329 roman.tomasko@gmail.com

Pavol Štefánik 0915346007 pavol.stefanik88@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email roman.tomasko@gmail.com

Meno a priezvisko Roman Tomaško

Číslo telefónu 0918364329

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

GLmoto team, o.z., je aktívnym žiadateľom podpory KSK a KRT. Veľmi úzko
spolupracuje s orgánmi pri žiadosti o spoluprácu a je veľmi vďačný, že
takýmto spôsobom kraj podporuje významné kultúrne, spoločenské a
športové podujatia najvyššieho medzinárodného významu. Posledná
spolupráca bola v rámci programu Terra Incognita v roku 2021 pri
Medzinárodných Majstrovstvách SR v Endure.

GLmoto team, o.z. má skúsenosti s prípravou a následne s realizáciou
projektu. V roku 2017 naša nezisková organizácia dostala dotáciu na
významné udalosti od Košického Samosprávneho kraja a následne v r. 2021
na Medzinárodné podujatie organizované v okrese Gelnica.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Medzinárodné športové podujatie, ktoré sa uskutoční v meste Gelnica v
mesiaci júl 2022 ( 29.- 31.7.2022 sú samotné preteky), má za cieľ pripraviť a
zrealizovať preteky medzinárodného rázu. Pretekov sa má zúčastniť cca 200
jazdcov z 20 krajín sveta. My ako OZ musíme zabezpečiť a pripraviť trať,
ktorá má presne určené identifikácie požadované zo strany Svetovej
Motocyklovej Federácie - FIM. Preteky sú prísne kontrolované a musia byť
zvládnuté technicky, organizačne, marketingovo a bezpečne. Zámerom je
dôstojná a realizačná príprava motocyklových pretekov. Máme presne



rozpracované prípravy pretekov, úlohy, zodpovedné osoby, termín
ukončenia danej úlohy a rozpočet projektu. Náš pracovný tím v počte cca 25
osôb začne s prípravou cca od marca. V súčasnej dobe už vybavujeme
všetky povolenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie pretekov. Musíme
zabezpečiť dôsledné úpravy trate, technické zameranie trate, jej značenie je
to nevyhnuté pre ochranu a bezpečnosť jazdcov a návštevníkov podujatia.
Pripravíme 3 miesta, kde si budú môcť návštevníci - pozrieť z blízka
motorky, jazdcov a taktiež tzv. SUPER TEST, EXTREM TEST -to sú disciplíny,
kde motocyklový jazdci predvedú svoje schopnosti a techniky jazdy. Našim
zámerom je príprava a realizácia veľkolepého medzinárodného športového
podujatia v meste Gelnica a okolí. Jedná sa o motocyklové podujatie
ENDURO. Podujatie sa uskutoční v mesiaci Júl 2022. Medzinárodné
Motocyklové podujatia organizujeme už po 6.krát. Podujatie Majstrovstiev
Sveta sú v rámci SR organizované po prvý krát za posledných 10 rokov.
Naše podujatie ovplyvní aj návštevnosť Košického kraja a zvýši jeho
atraktivitu, môže zlepšiť a podporiť cestovný ruch ( ubytovanie,
stravovanie, ponuku služieb, propagáciu regiónu ). Našim zámerom je
spolupracovať s mestom Gelnica a okolitými obcami. Ubytujeme našich
hostí, predstaviteľov organizácie, rodin. prílušníkov a návštevníkov
podujatia v okrese Gelnica, čím podporíme cestovný ruch v praxi. Zároveň
ponúkneme možnosť propagácie – či už samotného mesta ale aj
regionálnych remeselníkov, podnikateľov apod. priamo na podujatí.

Vzhľadom na charakter podujatia musíme zabezpečiť počas 3 dní -
zdravotnú službu, ktorá zasahuje v terénne počas pretekov, v prípade úrazu
jazdcov ale taktiež pri zdravot. problémoch návštevníkov podujatia.

Miesto pretekov : tzv. Bognár-Gelnica, vlek, futbal. štadión.
Trasa : kataster Gelnica

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Medzinárodný charakter podujatia sa týka účastníkov ako aj návštevníkov -
na motocyklovom podujatí sa zúčastňujú : pretekári SR,ČR,
Maďarsko,Francúzsko,Španielsko, Porugalsko, Fínsko,Nemecko, Rakúsko,
Švajčiarsko apod. Pretekári z 20 krajín sveta. Prichádzajú na podujatie cca 5
dní pred pretekom.
Projekt má dlhodobo udržateľný charakter ( pozn. podujatie od r.2015 ako
spoluorganizátor Medzinárodnej Šesťdňovej Motocyklovej Súťaže terénnych
Motocyklov Enduro po súčasnosť). Podujatie má význam pre mesto, okres
ale aj kraj. Nakoľko v týchto dňoch počas podujatia je mesto navštevované
rôznymi návštevníkmi z rôznych kútov sveta. Prínosom bude kvalitná
publicita v rámci dostupných médií, web.stránok, plagátov, bilbordov,
bannerov, pozvánok a pod.
Medzinárodný význam v oblasti športu Košického kraja. Podujatie má
význam pre mesto, okres ale aj kraj.

CIEĽOVÉ SKUPINY Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie. Je určené pre osoby, ktoré
chcú mať ojedinelý zážitok, navštíviť medzinárodné podujatie s množstvom
cudzincov, nechýba dobrá nálada, sprievodný kultúrny program,
propagačné suveníry mesta, upomienkové predmety motocyklov a pod.

PROGRAM PODUJATIA Jedná sa o MAJSTROVSTVÁ SVETA, ktoré majú veľký význam pre jazdcov a
návštevníkov. Je to TOP podujatie v rámci motocyklového Športu na
Slovensku !
Piatok - 29.7.2022, Preberanie Jazdcov / Motocyklov, Úvodný kultúrny
program, Predstavenie Jazdcov, Super Test - Prolog.
Sobota - 30.7.2022, Štart po Triedach, E1, E2, E3, samotný pretek,
Ukončenie preteku po 1 dni. Vyhodnotenie prvého dňa.
Nedeľa - 31.7.2022, Štart po Triedach, E1, E2, E3, samotný pretek,
Ukončenie celého preteku. Celkové vyhodnotenie preteku.
Tento rok ponúkneme návštevníkom na futbalom štadióne tzv. SUPER TEST,
EXTREM TEST - kde sa predvedú jazdci a ich technika, manévre s motorkou



cez prekážky a pod.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Športové podujatie má význam pre mesto, jeho obyvateľov a návštevníkov,
ale aj pre okres a kraj. Pretekári prichádzajú do mesta 1-2 dni pred
pretekom čiže pobyt v meste a kraji je približne 5 dní.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Počet návštevníkov nevieme presne odhadnúť keďže športové podujatie je
bez vstupného. Ale náš odhad z min. rokov, počas 3dňového podujatia je to
cca 10-12 tis., návštevníci sa nachádzajú po celej dĺžke trati. Najviac sa ich
však väčšinou zdržiava pri špeciálnych testov, štarte a cieli.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v
tvare mm/rr:

Administratívna príprava pretekov / povolenie, žiadosti na príslušné
orgány 5.6.2022 31.7.2022

Príprava Motocross test ( čistenie, kosenie, značenie, rozmiestnenie
kolíkkov, startov. brán a pod. ) 5.6.2022 5.8.2022

Príprava Enduro testu ( čistenie, značenie, rozmiestnenie kolíkov,
postavenie štartu a pod. ) 5.6.2022 5.8.2022

Príprava prejazdov ( čistenie, značenie, kontrola, úpravy, upratanie
prejazdu ) 5.6.2022 5.8.2022

Príprava DEPO ( čistenie, kontrola, oplotky, smerové šípky, voda,
Wc,miestnosť a i. ) 1.7.2022 31.7.2022

Spolupráce -zdravotníci, MsP, Technické služby, Gelnické lesy,SMF,
štátna polícia, dopravná polícia 25.7.2022 31.7.2022

Príprava Super Testu/ Extrem Testu ( čistenie, kosenie, kolíky,
startovacie, brány, reklamy a pod. ) 1.7.2022 31.7.2022

Propagácia podujatia - SMF, gelnica, kraj, dostupné média, plagáty,
bilbord, pozvánky a pod. 1.7.2022 31.7.2022

Kompletné upratovanie po športovom podujatí - terén, značenie,
odpad a pod. 31.7.2022 20.8.2022

Financovanie podujatia - faktúry, platby, propagácia, hodnotenie
podujatia, pracovné stretnutia OZ 31.7.2022 20.8.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Propagácia projektu :
- Slovenská motocyklová federácia - Kompletné informácie o pretekoch
ENDURO
- https://enduro-gelnica.sk - Informácie, program
- www.gelnica.sk - Informácie o konaní pretekoch v meste
- dostupné média - informácie, program
- plagáty, pozvánky - informácie, program
- Bilbordy - informácie o pretekoch

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 Prıĺoha c.̌ 2 Rozpocět.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov IČO- ob. združenia.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov Uplne znenie Stanov 2021.pdf

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov GL moto predsednictvo.pdf

popis

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/916914.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/916914.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/831943.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/831943.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/919529.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/919529.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/919530.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/919530.pdf


názov 1-Stručný popis minimálne trojročnej histórie .pdf

popis

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

názov 1-Mediálny plán - publicita.pdf

popis

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

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Ing. Roman Tomaško, PhD.

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/840316.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840316.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/840317.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840317.pdf

