
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 2.1 - Ekoturizmus

Názov projektu Astronomická vyhliadka na Furmanci

Miesto realizácie - mesto /
obec

Vlachovo

Okres Rožňava

Kraj Košický

Predpokladaný začiatok
realizácie projektu

4.5.2022

Predpokladané ukončenie
realizácie projektu

31.10.2022

Celkový rozpočet projektu v € 10 666,67 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

9 600,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 1 066,67 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Obec Vlachovo

Ulica Letná 71

PSČ 04924

Obec / mesto Vlachovo

Príloha 1 



Okres Rožňava

Kraj Košický

Číslo telefónu 0905113259

Email starosta@vlachovo.eu

Právna forma obec

IČO 328898

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

NIE

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Peter Pakes 0905113259 starosta@vlachovo.eu

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email starosta@vlachovo.eu

Meno a priezvisko Peter Pakes

Číslo telefónu 0905113259

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

Vzťah žiadateľa k
nehnuteľnosti

b) nájomca nehnuteľnosti

Názov katastrálneho územia Vlachovo

Parcelné číslo pozemku
registra (C/E)

E 2913, Vlachovo, Rožňava, Košický

Číslo listu vlastníctva 921

Súpisné číslo stavby 0

Číslo bytu/nebytového
priestoru 

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Od roku 2017 Obec Vlachovo zrealizovala viac ako 16 rôznych projektov na
základe vyhlásených výziev od subjektov, ktoré žiadateľom poskytovali
štátnu pomoc/dotáciu za viac ako 1.mil€.



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

ROK n ROK n-1 ROK n-2

x 244000 182695

POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU Hlavný cieľom projektu je vybudovať vyhliadku nad obcou Vlachovo s
krásnym výhľadom na dolinu rieky Slanej s možnosťou nočného pozorovania
hviezdnej oblohy.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Nad obcou Vlachovo na kopci s miestnym názvom Furmanec by sme
vybudovali vyhliadku z obce ľahko dostupnú na trase k útulni Gálová.
Vyhliadka vo forme altánku s terasou by slúžila občanom Vlachova na
oddych, turistom zo širokého okolia ako prestupová stanica pri výstupe na
vrch Stromíš a na útulňu Gálová s pôžitkom mimoriadne krásneho výhľadu
na údolie rieky Slanej a na kopce Slovenského Rudohoria. Vyhliadka bude
tiež slúžiť ako astronomické stanovište na pozorovanie nočnej oblohy, keď
na jej terase budú nainštalované dve tabule s obrazom nočnej oblohy s
popisom hviezd, QR kód s možnosťou ľahkej inštalácie aplikácie na
identifikáciu hviezd v prípade významnejšej astronomickej udalosti bude k
dispozícii hvezdársky ďalekohľad. Vyhliadka sa bude nachádzať v blízkosti
dobudovaného kúpaliska, ktorého návštevníci tiež budú informovaní o
možnosti takejto turistickej atrakcie.

PARTNERSTVÁ Pozemkové spoločenstvo Vlachovo, Klub turistov, Strechy Gal s.r.o.,
Telovýchovná jednota futbalový oddiel Vlachovo, Základná škola s
materskou školou Vlachovo

PRODUKT / SLUŽBA zážitkový, sociálny a územný rozvoj regiónov zo zabezpečením trvalo
udržateľného rozvoja.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ EKOTURIZMU /
TURIZMU

Prínos projektu je podpora infraštruktúrnych projektov založených na
princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného
ruchu na životné prostredie, vytvárať povedomie o environmentálnych a
kultúrnych hodnotách, podporiť vznik produktov, ktoré vytvárajú
nezabudnuteľné zážitky a produktov podporujúcich lokálnu identitu a
zapojenie miestnych komunít.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľová skupina
 Počet
jednotlivcov
skupiny

Prínos pre cieľovú skupinu

občania v regióne 5000 miesto pre oddych,aktívny pohyb,vzájomné spoznávanie a
združovanie komunity

žiaci Základnej školy a
Materskej školy 50 časovo priestorové aktivity, zážitkové formy, výchova lídrov

pre rozvoj vidieckeho prostredia

turisti a návštevníci z
košického kraja 10000

dosiahnuť inkluzívny rast sociálnej a územnej súdržnosti a
ovplyvniť rozvoj slovenského vidieka udržaním zdravého
lokálpatriotizmu vidieckeho spoločenstva poskytnutím
hmotovo - priestorových štruktúr

POPIS ZNAČENIA A NAVIGÁCIE K PROJEKTU

informačné tabule s popisom a naznačením smeru lokácie budú umiestnené
na miestach v obci s najväčšou koncentráciou obyvateľstva. Budova OcÚ,



zastávky SAD, reštaurácie, kaštieľ, rybníky, ďalej pri hlavne ceste
doplnením smerových tabúľ na smerovníkoch.

VÝSLEDKY PROJEKTU

dosiahnuť inkluzívny rast sociálnej a územnej súdržnosti a ovplyvniť rozvoj slovenského vidieka udržaním
zdravého lokálpatriotizmu vidieckeho spoločenstva poskytnutím hmotovo - priestorových štruktúr formou
zážitkov. tiež zvýšenie ponuky v cestovnom ruchua z toho plynúci rast tržieb v destinácii a taktiež zvýšenie
záujmu o kultúrnych hodnotách v dannej lokalite.

VÝSTUPY PROJEKTU

jasným výstupom projektu bude objekt vyhliadky, ktorý na sto percent svojou polohou a poslaním zaujme
ľudí natoľko, že na dlhé roky si dané miesto uchová svoju pozornosť a starostlivosť.

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU

udržateľnosť projektu vzhľadom na jeho polohu a význam a zloženie obyvateľstva v lokalite je
predpokladané na 20 rokov

INDIKÁTORY

Indikátory destinačnej spolupráce 

popis: hodnota:

Počet nových partnerstiev vzniknutých vďaka
projektu

Obec a Pozemkové spoločenstvo Vlachovo,
Obec a firma JNT - Trans, s.r.o./majiteľ
kúpaliska/

2

Počet osôb priamo zapojených do projektu
pracovníci Obecného úradu vo Vlachove,
členovia Klubu turistov, firma Strechy Gal
s.r.o.,

15

Počet podporených kultúrno-historických alebo
prírodných pamiatok v kraji 0 0

Počet kultúrno-historických alebo prírodných
lokalít zapojených do projektu

Rodný kaštieľ Andrássyovcov, útuľňa Gálová,
Kúpalisko Vlachovo,Huta Karol, chovné
rybníky, grófska ľadovňa,

6

Počet zapojených regionálnych subjektov do
projektu 0 0

Indikátory ekonomicko-sociálne

popis: hodnota:

Počet vytvorených nových pracovných miest 0 0

Indikátory publicity

popis: hodnota:

Počet mediálnych výstupov propagujúci kraj/poskytovateľa
dotácie/sprostredkovateľský orgán Košice región turizmus 1

Počet oslovených osôb vďaka mediálnym výstupom firma Inmad s.r.o., Roven
s.r.o., infonoviny, 4

popis: hodnota:



Počet návštevníkov atraktivity/lokality v
súčasnosti

počet predaných vstupeniek do expozície
kaštieľa Andrássyovcov,návštevníci bez
priameho vstupu + prehliadka grófskej
ľadovne,turisti na útulni Gálová

1000

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

po vybudovaní vyhliadky 2000

Návštevnícka kapacita novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za deň) predpokladaná kapacita za deň 100

Návštevnícka kapacita novovytvorenej
atrakcie/infraštruktúry (za rok) predpokladaná návštevnosť za rok 3000

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi
ponúknutý produkt

vybudovaný objekt bude k dispozícii
24hod./deň 24

Počet hodín počas ktorých je návštevníkovi
ponúknutý produkt po realizácií projektu

vybudovaný objekt bude k dispozícii
24hod./deň 24

Indikátory výsledkové

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet vytvorených nových produktov Astronomická vyhliadka na Furmanci 1

výber z dvoch indikátorov popis: hodnota:

Počet zrekonštruovaných infraštruktúrnych
objektov

Rodný kaštieľ Andrássyovcov, útuľňa Gálová, ,Huta
Karol, chovné rybníky, grófska ľadovňa, Reštaurácia
Steršint

6

POPIS MOŽNÝCH OHROZENÍ

Názov rizika Popis rizika Spôsob eliminácie rizika

zdraženie vstupných
materiálov

pri tak navrhovanom projekte by mohli do
realizácie zvýšiť ceny materiálov potrebných na
výstavbu

dofinancovanie z rozpočtu obce

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

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

vyhlásenie verejného obstarávania 4.5.2022 25.5.2022

realizácia stavebných prác 2.6.2022 27.7.2022

publicita projektu 30.7.2022 31.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie Množstvo a umiestnenie materiálov Umiestnenie propagačných
materiálov

webové a facebookové stránky
obce

uverejnenie konceptu výzvy, článok s
popisom prác, fotky internet

obecné noviny, regionálne
noviny článok o realizácii projektu, fotky noviny

informačná tabuľa obce stručný popis objektu, fotky informačné tabule v obci, na
útulni Gálová,pri kaštieli

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 Rozpočet projektu Vlachovo final .xls

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

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

názov ičo.pdf

popis Potvrdenie o pridelení IČO

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 ičo.pdf

popis

názov príloha pre obce irelevantná.pdf

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/882543.xls
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/882543.xls
https://terraincognita.egrant.sk/file/722248.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722248.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722252.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722252.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722253.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722253.pdf


v osobe štatutárneho zástupcu – v opačnom prípade sa predkladá vyhlásenie, že príloha nie je relevantná.

názov osvedečenie o zvolení.pdf

popis osvedčenie o zvolení za starostu obce

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

názov súhlas vlastníka.pdf

popis Súhlas Pozemkového spoločenstva o umiestnení stavby

názov nájomná zmluva pozemk.spoločen.pdf

popis Nájomná zmluva Obce Vlachovo ako nájomcu a Pozemkového
spoločenstva Vlachovo ako prenajímateľa pozemku

názov zmluva o pozemkovom spoločenst.pdf

popis Zmluva o PS, kde sú uvedené LV 921, na ktorom je uvedený
predmetný pozemok

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.

https://terraincognita.egrant.sk/file/722254.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722254.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722256.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722256.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/760883.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/760883.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/763190.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/763190.pdf


názov list vlastníctva Pozemkové spoločenstvo Vlachovo.pdf

popis čiastočný výpis listu vlastníctva Pozemkového spoločenstva, len s
provou stranou pre veľký počet podielníkov

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 01 CELKOVA SITUACIA4.pdf

popis

názov 02.pdf

popis

názov 03.pdf

popis

názov Technická správa asr.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/722258.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722258.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722259.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722259.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722260.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722260.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722261.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722261.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722262.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722262.pdf


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 určenie stavebného úradu.pdf

popis

názov žiadost o stavebné povolenie.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.

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Ing. Peter Pakes

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/722264.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722264.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/722265.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/722265.pdf



