
                                    Žiadosť o poskytnutie dotácie

Sumár projektu

Poskytnutie dotácie z rozpočtu
KSK v roku 2022

NIE

Názov projektu Modernizácia kultúrneho domu v Kojšove

Oblasť podpory Kultúra

Celkové oprávnené výdavky: 

 

4 777,78 €

Percentuálny podiel dotácie
na celkových oprávnených
výdavkoch

90.00 %

Začiatok realizácie projektu 15.4.2022

Dátum ukončenia projektu 31.8.2022



Predkladateľ projektu

Zadajte Vaše IČO 00329258

Názov subjektu Obec Kojšov

Ulica a číslo Kojšov 3

Obec Kojšov

PSČ 055 52

Krajina

Naformátovaná adresa Kojšov, Kojšov 3

IČO 00329258

IČ DPH

DIČ 2021259394

Právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Štatutár 1: Meno Priezvisko Anton Bašniar

Štatutár 1: Funkcia Starosta

Poštová adresa zhodná so
sídlom žiadateľa

áno

Štatutárny zástupca

Telefón/Mobil 053/4883216

E-mail starosta@kojsov.sk

Kontaktná osoba pre projekt

Meno, priezvisko, titul Ing. Anton Bašniar

Pozícia starosta

Telefón/Mobil 053/4883216

E-mail starosta@kojsov.sk

Bankové spojenie

Bankové spojenie 5600 - Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN SK19 5600 0000 0004 2505 5007

Miesto realizácie projektu



Kraj Košický

Okres Gelnica

Mesto/Obec Kojšov

Ulica a číslo
centrum obce

Lokalita
centrum obce



Opis projektu 

Cieľ projektu

Cieľ: 
Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie mobiliáru kultúrneho
domu v obci Kojšov prispieť k rozvoju kultúrnej infraštruktúry a skvalitniť
podmienky pre rozvoj tradičnej kultúry.

Podrobný opis projektu

Východisková situácia
Kultúrny dom (KD) v Kojšove bol postavený v 60-tých rokoch 20. storočia. Z
dôvodu jeho technickej zastaranosti a nedostatočnej kapacity aktuálne obec
realizuje z vlastných zdrojov jeho komplexnú rekonštrukciu, rozšírenie a
modernizáciu. V rámci rekonštrukcie sa realizuje nová prístavba KD a lóža
na rozšírenie kapacity, kompletne sa menia podlahy, dvere, okná, stropy,
elektroinštalácia, či stierky na stenách. Okrem stavebných úprav je
potrebné modernizovať aj mobiliár a technické vybavenie kultúrneho domu.

Najpotrebnejší je nákup nových stolov a stoličiek, nakoľko pôvodné sú vyše
20 rokov staré, zničené a v nedostatočnom počte pre stále rastúci počet
návštevníkov obecných podujatí a rozšírenú kapacitu KD prístavbou. Ich
horšiemu stavu prispelo aj ich pravidelné zapožičiavanie na kultúrno-
spoločenské akcie iných obcí v rámci medziobecnej spolupráce v regióne
(napr. Veľký Folkmar, Jaklovce, Margecany...).

Stoly ako aj stoličky sú nevyhnutné pre realizáciu tradičných podujatí, ktoré
obec realizuje v kultúrnom dome a jeho nádvorí. Medzi najvýznamnejšie
podujatia patria najmä Kojšovská heligónka (návštevnosť cca 1 000 ľudí,
plánovaná na 3.-4.septembra 2022), Kojšovská zabíjačka (cca 1 000 ľudí),
Dni obce Kojšov, Dni úcty k starším, Vianočné trhy a kultúrne podujatia
organizované miestnym občianskym združením (s charitatívnym cieľom).

Cieľovými skupinami projektu sú ako obyvatelia Kojšova, tak aj návštevníci
Kojšova a návštevníci obcí, kde Kojšov zapožičiava mobiliár.

Spôsob realizácie projektu
V rámci realizácie projektu obec nakúpi potrebné nové vybavenie do
kultúrneho domu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Obec má
skúsený potrebný personál na realizáciu obstarávania na zákazku takého
rozsahu.

Pri výbere stolov a stoličiek sa bude prihliadať na ich multifunkčnosť a
využitie pri viacerých typoch kultúrnych podujatí. Dôležitá bude aj odolnosť,
praktickosť vybavenia, jeho možnosť rozloženia, či efektívneho uloženia
(stohovateľnosť stoličiek) a prípadného prenosu pre zapožičanie
spolupracujúcim obciam v regióne.

V rámci projektu sa nakúpi:
- stôl (200x90 cm) – 5 kusov
- stôl (70x90 cm) – 2 kusov
- stôl (140x90 cm) – 10 kusov
- stolička stohovateľná – 100 kusov.

Nákup mobiliáru sa bude realizovať v jarných až letných mesiacoch, aby v
čase plánovaných kultúrnych podujatí (napr. Kojšovská heligónka
3.-4.septembra 2022 - 22. ročník), bol už k dispozícii. Možným rizikom je
dlhšia dodacia lehota pri väčšom počte položiek. Z tohto dôvodu je tomuto
riziku prispôsobená dĺžka realizácie projektu a s obstarávaním sa začne čím
skôr po podpise dotačnej zmluvy.



Realizácia aktivít projektu zapadá do cieľa projektu a spolu s prebiehajúcimi
rekonštrukčnými prácami na kultúrnom dome vytvoria modernú a kvalitnú
kultúrnu infraštruktúru pre obecné ako aj regionálne využitie.

Situácia po realizácii projektu
a udržateľnosť projektu

Realizácia projektu synergický zapadá do ďalších aktivít obce spojených s
rekonštrukciou, rozšírením a kompletnou modernizáciou kultúrneho domu v
obci a je jednou z neoddeliteľných súčastí prispôsobenia KD pre súčasné
potreby obce. Realizáciou projektu sa vytvorí dostatočná kapacita miest na
sedenie a stolovanie pre účastníkov obecných kultúrno-spoločenských
podujatí organizovaných v rozšírenom priestore kultúrneho domu. Zároveň
sa tým zvýši kvalita mobiliáru a bude zodpovedať súčasným technickým a
estetickým štandardom.

Nákupom mobiliáru sa vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj kultúrny v obci,
rozvoj tradičných podujatí realizovaných v kultúrnom dome a zvyšovanie ich
regionálneho významu. Z realizácie projektu nebude mať prínos len obec
Kojšov a jej návštevníci, ale prostredníctvom možnosti zapožičania
mobiliáru aj okolitým obciam pri realizácii ich kultúrno-spoločenských
aktivít, bude mať realizácia projektu regionálny význam a benefit.

Obec zabezpečí dlhodobú udržateľnosť projektu šetrným zaobchádzaním s
mobiliárom, jeho správnym skladovaním a údržbou. V prípade poškodenia
vybraných kusov stolov/stoličiek, zabezpečí obec ich opravu, resp. v prípade
potreby zakúpi za poškodený kus nový. Súčasný mobiliár bol v prevádzke
dlhých približne 20 rokov, čo svedčí o vhodnom zaobchádzaní a praxi pri
starostlivosti obecný mobiliár.



Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky

 

4 777,78 €

Požadovaná dotácia vo výške
(max 90% z celkových
oprávnených výdavkov)

4 300,00 €

Vlastné zdroje 477,78 €

Percentuálny podiel
dotácie na celkových
oprávnených výdavkoch
(max. 90%).

90.00 %

Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Bežné výdavky 4 300,00 € 477,78 € 4 777,78 €

Názov výdavku Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

Stoly - 200x90 cm 427,50 € 47,50 € 475,00 €

Stoly - 70x90 cm 131,40 € 14,60 € 146,00 €

Stoly - 140x90 cm 765,00 € 85,00 € 850,00 €

Stoličky 2 976,10 € 330,68 € 3 306,78 €

 
Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Kapitálové výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Názov výdavku Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

 
 Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Spolu 4 300,00 € 477,78 € 4 777,78 €

Komentár k položkám rozpočtu

Potreba modernizácie zastaraného a zničeného mobiliáru - stoly 200x90 cm, počet kusov 5, jednotková cena
cca 95 €. bežný výdavok.

Potreba modernizácie zastaraného a zničeného mobiliáru - stoly 70x90 cm, počet kusov 2, jednotková cena
cca 73 €, bežný výdavok.

Potreba modernizácie zastaraného a zničeného mobiliáru - stoly 140x90 cm, počet kusov 10, jednotková
cena cca 85 €, bežný výdavok



Potreba modernizácie zastaraného a zničeného mobiliáru - stoličky stohovateľné, počet kusov 100,
jednotková cena cca 33,07 €, bežný výdavok.



Prílohy

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa

názov Doklad o pridelení IČO_Kojšov.pdf

popis

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

názov Osvedčenie o zvolení za starosu obce Kojšov.pdf

popis

Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam na ktorých sa realizuje projekt

názov LV_615_1.pdf

popis

názov LV_615_3.pdf

popis

Podrobný stavebný rozpočet

https://vucke.egrant.sk/file/854332.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/854332.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/854334.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/854334.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/854335.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/854335.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/854336.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/854336.pdf


Nepovinná príloha



Čestné vyhlásenie

Ako štatutárny zástupca
žiadateľa týmto čestne
vyhlasujem, že 

✓ všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o dotáciu a všetkých jej prílohách
sú úplné, pravdivé a správne a, že všetky prílohy k tejto žiadosti doložené v
kópii sa zhodujú s originálom.

✓ žiadateľovi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie.

✓ žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie.

✓ žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja, štátnym rozpočtom a rozpočtom obcí.

✓ žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie daňové
nedoplatky.

✓ voči žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, v
reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
(nerelevatné pre subjekty verejnej správy).

✓ žiadateľ ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nie je v nútenej
správe (vzťahuje sa na obce).

✓ voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti nie je vedený výkon rozhodnutia
(nerelevantné pre subjekty verejnej správy).

✓ žiadateľ za posledné tri roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

✓ žiadateľ disponuje finančnými prostriedkami na spolufinancovanie
projektu.

✓ žiadateľovi nebola poskytnutá dotácia z rozpočtu KSK v roku 2022.

✓ aktivity projektu, alebo činnosti podporené projektom, ktoré žiadateľ
vykonáva alebo plánuje vykonávať kvalifikovať ako činnosti
„nehospodárskeho*“ charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci.

✓ Ako štatutárny zástupca žiadateľa súhlasím so správou, spracovaním a
uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre účely implementácie projektu v rámci Výzvy DS/2022.

Záverečný podpis

Ako štatutárny zástupca žiadateľa svojim podpisom súhlasím so všetkými náležitosťami uvedenými vo
formulári žiadosti o dotáciu.



Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Pečiatka Dátum podpisu

   

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Mgr. Pavol Stano

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


