
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  

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Opatrenie 2.2 - Veľké rozvojové projekty

Názov projektu História na kolesách

Miesto realizácie - mesto / obec Michalovce

Okres Michalovce

Kraj Košický

Predpokladaný začiatok
realizácie projektu

1.2.2022

Predpokladané ukončenie
realizácie projektu

31.10.2023

Celkový rozpočet projektu v € 216 666,67 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

195 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 21 666,67 €

Názov / meno žiadateľa Zemplín Veterán Club Michalovce, o.z.

Ulica Staničná 3

PSČ 071 01

Obec / mesto Michalovce

Okres Michalovce

Kraj Košický

Číslo telefónu 0918 686 699

Email zemplin.muzeum@gmail.com



Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

PhDr. Mikuláš Koščo 0918 686 699 zemplin.muzeum@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať          

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

ROK n ROK n-1 ROK n-2

2021 - 8 000 eur 2020 - 0 eur 2019 - 7 000 eur

Právna forma občianske združenie

IČO 42407761

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

ÁNO

Email zemplin.muzeum@gmail.com

Meno a priezvisko PhDr. Mikuláš Koščo

Číslo telefónu 0918 686 699

Vzťah žiadateľa k
nehnuteľnosti

b) nájomca nehnuteľnosti

Názov katastrálneho územia Stráňany, Michalovce

Parcelné číslo pozemku
registra (C/E)

C - KN 1504/1, C - KN 1504/2, C - KN 1504/3

Číslo listu vlastníctva LV 5157

Súpisné číslo stavby 23

Číslo bytu/nebytového
priestoru 

23

Popríšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných 
projektov.

Zemplín Veterán Club Michalovce datuje svoj vznik v roku 2010 a odvtedy sa
rodina Zemplín Veterán Club-u rozrastá. Cieľom občianskeho združenia je, aby
sme širokej verejnosti predstavovali našu históriu aj prostredníctvom krásnych
historických skvostov. Historické unikáty prichádzajú do oblasti Dolného
Zemplína už 15. rokov. Predstavujeme náš región účastníkom, ktorí k nám
prichádzajú aj zo zahraničia - Maďarsko, Česko, Ukrajina a tým zvyšujeme záujem
turistov o náš región. Zároveň návštevníkom umožňujeme vidieť historické
vozidlá a práve cez tieto historické skvosty spoznávať históriu automobilového
priemyslu. Každý ročník sa snažíme upriamiť pozornosť na iný región v Košickom
kraji. Z 1-dňového podujatia sme sa vypracovali na TOP podujatie KSK, ktoré trvá
4 dni. V rámci celého Slovenska sme sa vypracovali na 3-tie najznámejšie
veteranistické podujatie, ktoré vzbudilo záujem aj celej odbornej veteranistickej
obce. Realizujeme a organizujeme v rámci automobilovej histórie podujatia pre
širokú verejnosť a tak zvyšujeme konkurencieschopnosť nielen nášho regiónu,
ale celého Košického kraja a ponúkame možnosť účastníkom aj turistom zostať v
našej lokalite dlhšie.



POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU Zemplín Veterán Club Michalovce o.z. ako žiadateľ projektu História na kolesách
sa venuje realizácii podujatia Zemplín Veterán Rallye, ktoré je TOP podujatím
Košického kraja. Podujatie sa teší čoraz väčšej obľúbenosti hlavne medzi
účastníkmi, ktorí k nám prichádzajú už aj zo zahraničia - Maďarsko, Česko,
Ukrajina. Podujatie je čoraz viac vyhľadávaným aj medzi návštevníkmi a to bolo aj
jedným z dôvodov ešte viac upriamiť pozornosť na rozvoj cestovného ruchu v
tejto prekrásnej lokalite a vytvoriť silnú turistickú atrakciu.
História automobilov a motocyklov je čoraz viac obľúbená, preto sme sa rozhodli,
že rozvoj cestovného ruchu budeme rozvíjať vybudovaním múzea, kde tieto
nádherné historické skvosty budú mať návštevníci možnosť obdivovať celoročne.
Vytvorením novej turistickej atrakcie akou bude aj Vyhliadkový cestný turistický
vláčik. Naše nadšenie pre históriu a turizmus je už dlhodobo spojený s víziou
poskytovania netradičnej formy prehliadok pre návštevníkov Michaloviec a
regiónu Dolného Zemplína, ktorí doteraz nič také nemohli zažiť. A neexistuje lepší
spôsob ako spoznať Michalovce a jeho okolie, Zemplínsku Šíravu, Vinianske
jazero, či Senianske rybníky ako jedinečný zážitok z vyhliadkovej jazdy cestným
turistickým vláčikom, kedy sa dajú objaviť a priblížiť návštevníkom všetky
prírodné či turistické atrakcie v pohodlí, bez stresu a so svojou rodinou či
kamarátmi. Návštevníci si môžu vychutnať architektúru a atmosféru mesta aj s
menšími deťmi, ktoré ďaleko nezájdu.

CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU

Projekt HISTÓRIA NA KOLESÁCH je novinkou v našom regióne, pretože zo
skúsenosti sme mali možnosť vidieť, že záujem o históriu automobilov a
motocyklov je naozaj veľký. 
Vidieť skvostne repasovaný veterán z pred roku 1980 je v dnešnej dobe unikátnym
zážitkom. Keď sa na jednom mieste hromadne zozbiera niekoľko kúskov, skutočne
je čo obdivovať. Naša ambícia je úplne jednoduchá, návštevníkov a fanúšikov
veteránov chceme preniesť do čias ich detstva a dovoliť našim deťom dotknúť sa
doby, v ktorej sme vyrástli. Zároveň dať možnosť všetkým vekovým kategóriám
obdivovať technickú zručnosť i zmysel pre eleganciu našich predkov. Cieľom
Zemplín Veterán Club o.z. je, aby sme širokej verejnosti predstavovali našu
históriu aj prostredníctvom krásnych motoristických skvostov. Našim veľkým
prianím je, aby sme boli hrdí na spomienky, ktoré nám vytvárali naši predkovia a
presne tak ako oni potešili nás, chceme aj my potešiť a zanechať odkaz pre
generácie, ktoré prídu po nás. Naším zámerom je zriadiť múzeum „História na
kolesách“, kde by si prišli na svoje nadšenci historických vozidiel a motocyklov
všetkých vekových kategórii.
Naše nadšenie pre históriu a turizmus je už dlhodobo spojený s víziou
poskytovania netradičnej formy prehliadok pre návštevníkov Michaloviec a
regiónu Dolného Zemplína, ktorí doteraz nič také nemohli zažiť. A neexistuje lepší
spôsob ako spoznať Michalovce a jeho okolie, Zemplínsku Šíravu, Vinianske
jazero, či Senianske rybníky ako jedinečný zážitok z vyhliadkovej jazdy cestným
turistickým vláčikom, kedy sa dajú objaviť a priblížiť návštevníkom všetky
prírodné či turistické atrakcie v pohodlí, bez stresu a so svojou rodinou či
kamarátmi. Viaceré slovenské mestá brázdia v letných mesiacoch šikovné
turistické vláčiky, ktorým žiadne dieťa neodolá, kde si návštevníci môžu vychutnať
architektúru a atmosféru mesta aj s menšími deťmi, ktoré ďaleko nezájdu.
Zaujímavosťou bude nezvyčajné spojenie múzea s oddychovo-relaxačnou zónou
pre deti /detské ihrisko/ a s nástupnou stanicou Vyhliadkového cestného
turistického vláčika, ktorého nákup je naplánovaný pri realizovaní objektu múzea
/recepcia s občerstvením, výstavná hala, bezbariérové toalety/ a exteriéru
/parkoviská, prekrytie parkovísk, prístrešok na nástupnej stanici, otočisko a
parkovisko pre vláčik/. Samotné exteriérové priestory v kombinácii s prístreškom
môžu slúžiť aj na realizáciu rôznych eventov a podujatí. 
Podujatie Zemplín Veterán Rallye by tak ešte viac zatraktívnilo svoj program a
obohatilo by ho aj o expozíciu historických skvostov, ktoré by prišli na toto
podujatie. 
V samotnom okolí bude veľa možností, vďaka ktorým budú môcť návštevníci
múzea taktiež spoznávať mesto Michalovce a región Dolného Zemplína a
plnohodnotne využiť čas alebo si oddýchnuť. Práve najznámejšie atrakcie
plánujeme ukázať návštevníkom prostredníctvom Vyhliadkového turistického
vláčika „VETERÁN EXPRESS“, ktorý bude možné využiť za každého počasia,
takže bude ideálnou možnosťou nielen pre rodiny s deťmi, ale aj na školské či
firemné jazdy. Malí aj veľkí pasažieri si tak budú môcť vychutnať pamiatky,
architektúru a atmosféru mesta Michaloviec a blízkeho okolia. Našim zámerom je
ponúknuť 3 základné vyhliadkové trasy s nástupom v múzeu História na kolesách
s viacerými zastávkami: 
TRASA 1 - okruh centrum Michaloviec - Vinianske jazero
TRASA 2 - okruh centrum Michaloviec - Senianske rybníky
TRASA 3 - okruh centrum Michaloviec - Zemplínska Šírava 



so zastávkami v rekreačných oblastiach Zemplínskej Šíravy /Hôrka, Lúč, Medvedia
hora, Kamenec, Klokočov/ s poslednou zastávkou na ranči Klokočina – jazdecký
areál.
Veľkým pozitívom tejto investície je jej poloha. Priestory múzea sa budú
nachádzať v objekte, ktorý sa nachádza v blízkosti cesty na Zemplínsku Šíravu, čo
umožní ľahký prístup pre všetkých návštevníkov a turistov, ktorý trávia svoju
dovolenku v oblasti Zemplínskej Šíravy resp. regióne Dolného Zemplína.

PARTNERSTVÁ Vybudované turistické atrakcie v projekte HISTÓRIA NA KOLESÁCH ponúknu
návštevníkom a turistom jedinečnú možnosť, vidieť a zažiť neopakovateľnú
atmosféru tejto krásnej lokality. 
Do projektu budú priamo zapojené 
- lokálne firmy, ktoré budú stavbu realizovať
- hotelové zariadenia a gastroprevádzky
- prírodné atraktivity v regióne - Senianske rybníky
- historické pamiatky - Viniansky hrad, Zemplínske múzeum, Zemplínske kultúrne
centrum a Hvezdáreň
Produkty vytvorené projektom HISTÓRIA NA KOLESÁCH vytvoria priame
partnerstvá na trasách, ktorými bude vláčik premávať
1. Vyhliadkový cestný vláčik nám prispeje k zvýšeniu atraktivity nášho regiónu
2. Múzeum "História na kolesách" bude vnímané ako atraktivita, ktorá upriami
pozornosť návštevníka na prekrásne historické a prírodné skvosty. Chceme sa
však zamerať aj na modelárov a stolárov, ktorí vedia model autíčka či motocykla
vyrobiť priamo na tvorivých dielničkách, ktoré chceme organizovať aj pre žiakov a
študentov. Ale areál múzea poskytne návštevníkom možnosť relaxácie, ktorú
poskytne Detské ihrisko a samozrejme aj aktivity v areáli, kde plánujeme využiť aj
zručnosti remeselníkov, ktorí bude prezentovať svoje zručnosti.

PRODUKT / SLUŽBA V našom projekte ponúkame na rozvoj cestovného ruchu v našej lokalite dva nové
produkty:
1. Vyhliadkový cestný turistický vláčik "VETERÁN EXPRESS"
2. HISTÓRIA NA KOLESÁCH - múzeum veteranistických automobilov a
motocyklov a funkčná oddychovo - relaxačná zóna s detským ihriskom
Vidieť na ceste veterán je určite veľký zážitok. Vidieť, ale na jednom mieste
veteránov rôznych druhov tento nezabudnuteľný zážitok len a len umocňujú. K
tomu prispeje aj stála výstava historických vozidiel a motocyklov v „show-roome“
múzea História na kolesách, so štýlovou hudbou a odborným výkladom pri
prehliadke. Komu bije v hrudi srdce milujúce techniku z čias starých otcov, objaví
nádherné exponáty a technické skvosty, ktoré pohladia jeho dušu. Projekt múzea
má vytvoriť úplne nový zážitok pre návštevníka v danej lokalite. Filozofiou
projektu Vyhliadkového cestného turistického vláčika je ponúknuť v dnešnej
rýchlej dobe pre turistov bez rozdielu veku možnosť aktívneho oddychu a to
formou dovolenky bez stresu, zodpovednosti, neustáleho šoférovania a
parkovania na nestrážených parkoviskách. To všetko ešte viac umocní akustický
sprievodcovský výklad. Turistický vláčik poskytne zážitok pre deti aj dospelých,
ktorí ho docenia ho keď už budú bolieť nohy alebo nebudú mať čas na celodenný
výlet.
Na výstupových staniciach privítajú návštevníka gastro zariadenia, v ktorých
môžu turisti ochutnať lokálne špeciality.
Ponuku Vyhliadkového cestného turistického vláčika chceme ponúknuť ako
produkt hotelových zariadení, s ktorými plánujeme spolupracovať.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ EKOTURIZMU /
TURIZMU

Realizáciou projektu HISTÓRIA NA KOLESÁCH vytvoríme silnú turistickú atrakciu,
akou bude Múzeum historických automobilov a motocyklov, ktoré predstaví nielen
technickú históriu v regióne a kraji, ale poskytne množstvo atraktívnych aktivít,
ktoré bude múzeum realizovať. Určite medzi ne bude patriť stretnutie modelárov,
ktorí budú realizovať svoje činnosti priamo v múzeu. 
Vyhliadkový cestný turistický vláčik "VETERÁN EXPRESS" nielen predstaví mesto
Michalovce, ale prepojí mesto Michalovce s našou najväčšou turistickou lokalitou
Zemplínska šírava, ale ponúkne turistom a návštevníkom nášho regiónu možnosť
spoznať aj iné atraktívne miesta v regióne, akými určite sú lokality - Vinianske
jazero a Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky.
Dôležitým segmentom budú organizované skupiny pre ktoré návšteva múzea a
jazda turistickým vláčikom je vhodným programom aj v rámci letných táborov a na
jeseň zaujímavým doplnkom školských výletov. Chceme aby prostredníctvom
tohto vláčika mohli spoznávať Michalovce a jeho okolie aj ľudia s obmedzenou
hybnosťou /seniori, ľudia na invalidných vozíkoch/, ktorí by ináč „klasický“ výlet
nemohli absolvovať. Tento projektu je určený ako obyvateľom mesta Michalovce,
tak aj turistom, ktorí sa rozhodnú Michalovce navštíviť. Vybudovaním exteriérovej
časti múzea História na kolesách sa otvárajú možnosti na realizáciu rôznych
kultúrnych a spoločenských akcií v rámci regiónu.



CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina
 Počet
jednotlivcov
skupiny

Prínos pre cieľovú skupinu

rodiny s deťmi 40 relaxačná a oddychová zóna ponúkne možnosť zostať v múzeu dlhší čas

zahraniční turisti 10 nový spôsob vnímania tejto turistickej lokality - aj cez technickú históriu,
ktorá ponúkne aj edukačný zážitok

žiaci zo základných a
stredných škôl 30

ponúkneme možnosť vidieť historické skvosty, ktoré svojou históriou
ponúknu žiakom a učiteľom získať nové vedomosti formou zážitkového
učenia

staršia generácia 15 pri tejto vekovej kategórii ide hlavne o spomienkovú hodnotu, možno
vytvoria a prispejú k vytvoreniu nových informácií aj z nášho regiónu

odborníci venujúci sa
historickým vozidlám a
motocyklom

5
odborníci, ktorí budú mať možnosť vidieť výnimočné historické
automobily a motocykle a môžu ich použiť pri svojich štúdiách, či
propagácii

POPIS ZNAČENIA A NAVIGÁCIE K PROJEKTU

VÝSLEDKY PROJEKTU

Výsledkom projektu HISTÓRIA NA KOLESÁCH je funkčná trasa medzi mestom Michalovce a rekreačnými lokalitami
na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere a Národnou prírodnou rezerváciou Senianske rybníky

Vyhliadkovým cestným vláčikom chceme prepojiť jednotlivé rekreačné lokality a ponúknuť turistom možnosť
spoznávať túto jedinečnú Zemplínsku oblasť ako celok, ktorý ponúka množstvo atraktívnych miest nielen na turistiku,
ale aj na edukačné a zábavné aktivity.

Múzeum veteranistckých automobilov a motocyklov HISTÓRIA NA KOLESÁCH ponúkne návštevníkom novú zábavno-
edukačnú aktivitu, ktorá zaujme všetky vekové kategórie

oddychovo - relaxačná zóna s detským ihriskom v areáli múzea poskytne návštevníkom a turistom možnosť zostať v
tejto lokalite dlhšie

VÝSTUPY PROJEKTU

Nová turistická lokalita HISTÓRIA NA KOLESÁCH bude novou turistickou atrakciou, ktorá prispeje k predĺženiu
pobytu turistov v regióne

Múzeum historických automobilov a motocyklov - HISTÓRIA NA KOLESÁCH

Oddychová zóna pri múzeu - relaxačná zóna pre rodiny s deťmi

Vyhliadkový cestný turistický vláčik - VETERÁN EXPRESS

Vyhliadkové trasy po celom regióne prepoja jednotlivé turistické destinácie

Detské ihrisko v areáli múzea

Značenie projektu:
- budova múzea História na kolesách
- vstup do zóny múzea História na kolesách
- billboardy a návestné tabule pri vstupoch do mesta
- využijeme mestské aj krajské informačné centrá
- hotelové zariadenia v celej rekreačnej lokalite - budeme pracovať na tom, aby
zaradili Vyhliadkový cestný vláčik "VETERÁN EXPRESS" do hotelovej ponuky
- webová stránka a sociálne siete
- lokálne televízne médiá
 
Otváracie hodiny - oznámenie návštevníkom cez:
- billboardy a návestné tabule pri vstupoch do mesta
- využijeme mestské aj krajské informačné centrá
- hotelové zariadenia v celej rekreačnej lokalite 
- webová stránka a sociálne siete
- lokálne televízne médiá
- cez printové médiá



UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU

Udržateľnosť projektu je postavená v I. etape, kedy sa vybuduje interiér múzea História na kolesách /výstavný
pavilón, zázemie, recepcia, toalety/ a kúpou Vyhliadkového cestného turistického vláčika /nástupná stanica a otočisko
pre turistický vláčik. /, už nič nebude brániť aby „Veterán Express“, začal brázdiť po cestách Michaloviec a regiónu
Dolný Zemplín a formou bezpečnej dopravy priblížil domácim aj návštevníkom turisticky atraktívne lokality v blízkom
okolí. A následne postupným dobudovaním exteriéru oddychovo-rodinnej zóny s detským ihriskom vznikne nádherné
relaxačno – edukačné centrum, ktoré bude vyhľadávanou lokalitou nielen pre domácich návštevníkov, ale hlavne pre
turistov, ktorí navštívia náš región.

INDIKÁTORY

Indikátory destinačnej spolupráce 

popis: hodnota:

Počet nových partnerstiev
vzniknutých vďaka projektu

Zemplínska Šírava - Hotelové zariadenie Anima
Zemplínska Šírava - Hotelové zariadenie Glamour
Vinianske jazero - Hotel Vinnay
Vinianske jazero - Hotel Jazero
Viniansky hrad
Klokočina - jazdecké centrum
Zemplínske múzeum Michalovce
Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň Michalovce
Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky
Zemplínska Šírava - Hotelové zariadenie Kamenec
Zemplínska Šírava - Hotelové zariadenie Eurobus
Zemplínska Šírava - Hotelové zariadenie Merkúr
Zemplínska Šírava - Hotelové zariadenie Thermal Park
Zemplínska Šírava - Hotelové zariadenie Dedina

14

Počet osôb priamo zapojených
do projektu Zemplín Veterán Club Michalovce, o.z. 10

Počet podporených kultúrno-
historických alebo prírodných
pamiatok v kraji

Národná prírodná rezervácia - Senianske rybníky
Vinansky hrad
Zemplínske múzeum Michalovce
Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň Michalovce

4

Počet kultúrno-historických
alebo prírodných lokalít
zapojených do projektu

priamo do projektu nie sú zapojení, ale výstupy projektu sú priamo
prepojené so všetkými partnermi, s ktorými plánujeme spoluprácu 14

Počet zapojených regionálnych
subjektov do projektu

Počet týchto subjektov ešte nie je jasný, pretože do projektu budú
zapojení víťazi VO. Subjekty, ktoré budú dodávateľmi a budú sa priamo
podieľať na realizácii projektu.

5

Indikátory ekonomicko-sociálne

popis: hodnota:

Počet vytvorených nových pracovných miest Vodič a sprievodca vo vláčiku
zamestnanec v múzeu 3

Indikátory publicity

popis: hodnota:

Počet mediálnych výstupov propagujúci
kraj/poskytovateľa dotácie/sprostredkovateľský orgán

TV Mistrál
TV Zemplín
Regionálne denníky - Korzár, Michalovčan
Slovenský rozhlas, Rádio Regína, Rádio Šírava
webová stránka 
sociálne siete

7

Počet oslovených osôb vďaka mediálnym výstupom populácia rôznych vekových kategórií, oslovená
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí 500 000

popis: hodnota:



Počet návštevníkov atraktivity/lokality v súčasnosti v súčasnosti neexistuje Múzeum ani
vláčik v tejto lokalite

x

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

Po otvorení Múzea - História na
kolesách 30 000

Návštevnícka kapacita novovytvorenej atrakcie/infraštruktúry (za
deň)

Múzeum História na kolesách a
Vyhliadkový cestný vláčik "VETERÁN
EXPRESS"

120

Návštevnícka kapacita novovytvorenej atrakcie/infraštruktúry (za
rok)

Múzeum História na kolesách a
Vyhliadkový cestný vláčik "VETERÁN
EXPRESS"

30 000

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý produkt Múzeum bude otvorené 6 dní v týždni x

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi ponúknutý produkt
po realizácií projektu

Múzeum História na kolesách a
Vyhliadkový cestný vláčik "VETERÁN
EXPRESS"

48

Indikátory výsledkové

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet vytvorených nových produktov Vyhliadkový cestný turistický vláčik "VETERÁN EXPRESS"
Oddychová a relaxačná zóna s detským ihriskom pre rodiny s deťmi 2

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet nových infraštruktúrnych objektov Múzeum História na kolesách 1

POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ

Názov rizika Popis rizika Spôsob eliminácie rizika

oneskorenia dodania jednotlivých materiálov na
rekonštrukciu a výstavbu oddychovej zóny

opatrenia
počas COVIDu

budeme sa snažiť vytvoriť časovú
rezervu aj pri takomto riziku

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

projektová dokumentácia, povolenia a verejné obstarávania 1.2.2022 2.5.2022

búracie práce 3.5.2022 31.5.2022

nákup vláčika 3.5.2022 30.6.2022

rekonštrukčné práce - budova 3.5.2021 27.10.2022

oddychová zóna - úprava a výstavba areálu a vybudovanie
príjazdovej cesty pre vláčik 3.5.2021 23.6.2023

vonkajšia úprava rekonštruovanej budovy 1.7.2022 23.9.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie Množstvo a umiestnenie materiálov Umiestnenie
propagačných materiálov

Promo kampaň webová stránka a
sociálne siete

detailné informácie na webovom sídle, propagačné
materály

Lokálne televízie - Mistral, Zemplín reportáže, zaujímavé novinky, vysielanie pozvánok

Slovenský rozhlas a Rádio Regína
a Rádio Šírava spoty, vysielanie aktuálnych pozvánok na podujatia

články v printových médiách články

TV JOJ, RTVS, TV Markíza reportáže zo zaujímavých podujatí



Brožúra, letáky o múzeu všetky rekreačné zariadenia, múzeum, informačné
centrá okresné aj krajské

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX

✓ 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.



názov História na kolesách-múzeum veteránov (zadanie).xlsx

popis

názov História na kolesách-múzeum veteránov.xlsx

popis

názov rozpocet MICHALOVCE.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

Žiadateľ predkladá  napr. výpis z príslušného registra,doklad o pridelení IČO a pod.

názov 1.právna subj..jpeg

popis

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 stanovy - str.1.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/755066.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755066.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/755067.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755067.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/918220.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/918220.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/724698.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724698.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725055.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725055.jpg


názov stanovy - str.2.jpg

popis

názov stanovy - str.3.jpg

popis

názov stanovy - str.4.jpg

popis

názov stanovy - str.5.jpg

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 štatutár - str.1.jpg

popis

názov štatutár - str.2.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/725056.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725056.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725057.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725057.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725058.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725058.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725059.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725059.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725032.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725032.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725036.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725036.jpg


názov štatutár - str.3.jpg

popis

názov štatutár - str.4.jpg

popis

názov n. štatutár - str.1.jpg

popis

názov n. štatutár - str.2.jpg

popis

názov n.štatutár - str,3.jpg

popis

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

názov SÚHLAS VLASTNÍKA.jpg

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/725037.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725037.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725038.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725038.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/755068.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755068.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/755069.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755069.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/755070.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755070.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/755074.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755074.jpg


minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, respektíve obdobný doklad preukazujúci jeho vzťah k
nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou projektu.

názov nájomná zmluva - str.2.jpg

popis

názov nájomná zmluva - str.3.jpg

popis

názov nájomná zmluva - str.4.jpg

popis

názov nájomná zmluva - str.5.jpg

popis

názov list vlastníctva - 3.jpg

popis

názov LV5157 - celý.pdf

popis

názov Nájomná zmluva str.1.jpg

https://terraincognita.egrant.sk/file/725062.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725062.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725063.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725063.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725064.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725064.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725065.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725065.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/725069.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/725069.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/755076.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755076.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/755077.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755077.jpg


popis

názov Nájomná zmluva - dodatok - str.1.jpg

popis

názov Nájomná zmluva - dodatok - str.2.jpg

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 1. exteriér - vchod do múzea.jpg

popis

názov 1. exteriér - pohľad zhora.jpg

popis

názov 1.exteriér - múzeum.jpg

popis

názov 1.exteriér - vláčik.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/755078.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755078.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/755079.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755079.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724602.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724602.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724603.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724603.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724604.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724604.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724606.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724606.jpg


názov 1.exteriér - zastávka vláčik.jpg

popis

názov 1.exteriér - múzeum..jpg

popis

názov 2. interiér múzea 1.jpg

popis

názov 2. interiér múzea 2.jpg

popis

názov 2. interiér múzea 3.jpg

popis

názov 2. interiér múzea 4.jpg

popis

názov 2. interiér múzea 5.jpg

popis

názov 2. interiér múzea 6.jpg

https://terraincognita.egrant.sk/file/724614.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724614.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724619.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724619.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724633.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724633.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724634.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724634.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724635.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724635.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724636.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724636.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724638.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724638.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/724641.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724641.jpg


popis

názov 3. situačný plán - múzeum.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 ohlásenie .jpg

popis

názov technický popis - múzeum.docx

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 BIZNIS__PLÁN_História_na_kolesách..pdf

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

PhDr. Mikuláš Koščo

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/724645.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/724645.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/755081.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755081.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/756449.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/756449.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/755082.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/755082.pdf

