
                                    Žiadosť o poskytnutie dotácie

Sumár projektu

Poskytnutie dotácie z rozpočtu
KSK v roku 2022

NIE

Názov projektu Spájame Malý a Veľký Ruskov nielen cestou

Oblasť podpory Rozvoj vidieka

Celkové oprávnené výdavky: 

 

1 400,00 €

Percentuálny podiel dotácie
na celkových oprávnených
výdavkoch

88.02 %

Začiatok realizácie projektu 4.4.2022

Dátum ukončenia projektu 31.10.2022



Predkladateľ projektu

Zadajte Vaše IČO 00331791

Názov subjektu Obec Nový Ruskov

Ulica a číslo Sv. Cyrila a Metoda 155/113

Obec Nový Ruskov

PSČ 075 01

Krajina

Naformátovaná adresa Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113

IČO 00331791

IČ DPH

DIČ 2020773535

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

Štatutár 1: Meno Priezvisko Ján Borovský

Štatutár 1: Funkcia Starosta

Poštová adresa zhodná so
sídlom žiadateľa

áno

Štatutárny zástupca

Telefón/Mobil 0907972052

E-mail novyruskov.starosta@slovanet.sk

Kontaktná osoba pre projekt

Meno, priezvisko, titul Darina Mihucová

Pozícia referent

Telefón/Mobil 0908183902

E-mail novyruskov@slovanet.sk

Bankové spojenie

Bankové spojenie 0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN SK51 0200 0000 0000 0812 4622

Miesto realizácie projektu



Kraj Košický

Okres Trebišov

Mesto/Obec Nový Ruskov

Ulica a číslo
Sv.Cyrila a Metoda 155/113

Lokalita
vedľa účelovej komunikácie z Veľkého do Malého Ruskova



Opis projektu 

Cieľ projektu

Cieľ: 
Štvorkilometrová obecná účelová komunikácia vedie naprieč chotárom od
Veľkého do Malého Ruskova, slúži nielen na vychádzky ale aj pre bežcov a
cyklistov. Cieľom je vybudovaťdve odpočívadlá, kde by si návštevníci mohli
nielen oddychnúť ale aj zrelaxovať.

Podrobný opis projektu

Východisková situácia
V súčasnej dobe časti obce Malý a Veľký Ruskov spája účelová komunikácia
v dlžke cca 4 km. Ide relatívne novú spevnenú asfaltovú cestu , ktorá bola
postavená v roku 2017 z prostriedkov EÚ v rámci realizácie spoločných
opatrení a zariadení po vykonaní pozemkových úprav. Táto cesta slúži viac
menej iba dopravnej obsluhe. V súčastnosti je využívaná nielen na
vychádzky ale aj trasa pre rekreačný beh. Na tejto trase sa uskutočnil už
druhý ročník behu "Ruskovská deviatka". Táto cesta začína pri široko
známom penzióne "Precedens" v časti obce Malý Ruskov a pokračuje do
Veľkého Ruskova, ktorý je známy tým, že je rodiskom významného Slováka
a to Štefana Romana.
Odpočívadlá-altánky uvažujeme osadiť na dvoch na to určených miestach a
to jeden na parc.č.2069 v k.ú. Veľký Ruskov evid. na LV č. 1214 a druhý
bude na parc.č. 1267 k.ú. Malý Ruskov evid. na LV č.904, a to v časti
susediacej s účelovou komunikáciou. V tejto etape realizujeme odpočívadlo
č. 2(zrubové sedenie) na parc.č. 1267 a masívne sedenie na parcele 2069.

Spôsob realizácie projektu
Kedže sa s osadením odpočívadiel uvažovalo už dlhšiu dobu tak priestor
pod navrhovaný altánok je už pripravený a a terén je upravený. V prípade
schválenia grantu oslovíme regionálnych dodávateľov so žiadosťou o
cenovú ponuku na konkrétny typ odpočívadla. Uvažované
odpočívadla(zrubové sedenia z masívu ) by mali byť z prírodného masívu.
Neoddeliteľnou súčasťou odpočívadla by mali byť veľké masívne lavičky a
stôl. Vzhľad odpočívadla volíme tak aby čo najviac korešpondoval s
miestnou ľudovou architektúrou. Masív sme volili najmä z toho dôvodu aby
odolával nielen poveternostným podmienkam ale aj vandalom, nakoľko
odpočívadlo a sedenie by mali byť umiestnené v extraviláne obce.
Odpočívadlo budú osadené dodávateľom na určené miesto . Časom Obec
osadí aj koše a stojany na bicykle a vyrovná prístup vhodnou kameninovou
drvou. Po realizácii uvažujeme aj s vysadením stromčekov v okolí a
pravidelnou údržbou a náterom.

Situácia po realizácii projektu
a udržateľnosť projektu

Na uvedenej ceste sme realizovali a naďalej realizujeme aj ďaľšie aktivity a
to je výsadba sprievodnej zelene, výsadba biokoridorov a vetrolamov;
dodozádržné opatrenia a pod. Celá trasa sa postupne mení na zaujímavu
vychádzkovú trasu s výhľadom na celý Trebišov a okolie nakoľko sa
nachádza relatívne vo vyššej nadmorskej výške ako okolie mesta Trebišov.
Realizácia projektu pomôže nielen dôchodcom odpočinúť si na vychádzkach
, ale zatraktivní výsledok pozemkových úprav a hlavne ich prínos pre
životné prostredie a zmenu biodiverzity aj pre návštevníkov z okolitých obcí
a miest. Obec sa stará nielen o cestu a krajnice, ktoré pravidelne vykáša ale
aj každoročne sa dosádzajú nové a nové stromčeky vedľa tejto cesty.



Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky

 

1 400,00 €

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

1 000,00 €

Vlastné zdroje 400,00 €

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

88.02 %

Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Bežné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Názov výdavku Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

informačný banner o podpore a informácie o
regióne 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 
Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Kapitálové výdavky 1 000,00 € 400,00 € 1 400,00 €

Názov výdavku Požadovaná výška
dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

masívne zrubové sedenie na odpočívadle č. 1 cena
za drevo 200 Eur- zhotovenie grátis 0,00 € 200,00 € 200,00 €

odpočívadlo č.2 - zrubové sedenie vrátane lavičiek a
stola z masívu, latovanie pre škridlu 1 000,00 € 200,00 € 1 200,00 €

škridla k odpočívadlu č.2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 
 Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Spolu 1 000,00 € 400,00 € 1 400,00 €

Komentár k položkám rozpočtu

Odpočívadlo č. 1 lavice a stôl zhotovený z kaliboranej guľatiny, drevo kúpené- zhotovenie grátis

Odpočívadlo č. 2 spočíva z kalibrovanej guľatiny , obsahuje pevné masívne sedenie a striešku s latovaním
pre škýdlu



Odpočívadlo č. 2 krytina bude pálená červená škrídla



Prílohy

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa

názov Potvrdenie - Štatisticky úrad (1).pdf

popis

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

názov Osvedčenie - starosta Ing. Ján Borovský.pdf

popis

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

názov 350960344.pdf

popis

názov 350960546.pdf

popis

Podrobný stavebný rozpočet

https://vucke.egrant.sk/file/841662.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/841662.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/841663.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/841663.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/841682.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/841682.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/841683.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/841683.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

Jaroslav Štefanko

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


