
 
 

 

 

DODATOK Č. 1/ DZ221302200230101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)   

K  ZMLUVE  O  POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

ČÍSLO Z2213022002301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  

UZAVRETÝ MEDZI:  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

  Slovenská republika 

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom:  Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO : 00156621 

DIČ : 2021291382 

konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

1.2. Prijímateľ 

názov  : Obec Špania Dolina 

sídlo : Špania Dolina 132, 974 01 Banská Bystrica 

  Slovenská republika 

konajúci : Ing. Marián Slobodník, starosta obce 

IČO : 00313858 

DIČ : 2021103810 

banka : Dexia banka Slovensko a.s. 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 predfinancovanie: 1212433013/5600 

 refundácia: 1212439001/5600 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

 

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP 

nasledovným spôsobom: 

2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:  

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 

v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.01.2014. Ak pred termínom 

ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: 

„Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných 

strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“  

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových neinvestičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

predstavuje 184 572,40 EUR (slovom stoosemdesiatštyritisícpäťstosedemdesiatdva EUR 

a štyridsať centov),  

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

184 441,20 EUR (slovom stoosemdesiatštyritisícštyristoštyridsaťjeden EUR a dvadsať 

centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

175 219,14 EUR (slovom stosedemdesiatpäťtisícdvestodevätnásť EUR a štrnásť centov), 

čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“ 

2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom 

rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 

tohto Dodatku. 

2.5. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto 

Dodatku. 

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.  

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho 

uzavretie Poskytovateľovi a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

Poskytovateľom. 

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
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3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo  

Z2213022002301. 

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 

príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ........................................ 

 

Podpis: ....................................... 

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

Za Prijímateľa v Španej Doline, dňa: ........................................ 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Marián Slobodník, starosta obce Špania Dolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy Dodatku č. 1:  

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2 Rozpočet projektu 
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Príloha č. 1 -  Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 

1. Všeobecné informácie o Projekte 

Názov Projektu Propagácia banskej histórie v regióne 

Kód ITMS 22130220023 

Operačný program Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu  regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy  

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

57 – Iná pomoc na zlepšovanie 
služieb cestovného ruchu 

100 01 – Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

22 – Iné nešpecifikované služby 100 02 – Horské oblasti 

2.  Miesto realizácie Projektu 

NUTS II SK 03 Stredné Slovensko 

NUTS III SK 032 Banskobystrický kraj 

Okres Banská Bystrica 

Obec Špania Dolina 

Ulica - 

Číslo - 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Zvýšenie propagácie banskej histórie obce a regiónu a posilnenie konkurencieschopnosti v cestovnom 
ruchu 

Špecifický cieľ projektu 1 Koordinácia a úspešná realizácia projektu, výber dodávateľov na základe verejného obstarávania 

Špecifický cieľ projektu 2 
Vytvorenie regionálneho klastra v rámci mikroregiónu a vytvorenie systému účinnejšej propagácie 
histórie a súčasnosti 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti 
príležitostí 

EUR 0 2010 184 572,40 2014 

Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady 
sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti  

EUR 0 2010 184 572,40 2014 

Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele  
horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj 

EUR 0 2010 184 572,40 2014 

Počet  projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného 
ruchu 

počet 0 2010 1 2014 

D
op

ad
 

Počet  novovytvorených pracovných miest počet 0 2010 2 2019 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených 
mužmi  

počet 0 2010 1 2019 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených 
ženami 

počet 0 2010 1 2019 

Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) 
služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom 

počet 0 2010 3 2019 
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Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 
V

ýs
le

do
k 

Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady 
sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti 

EUR 0 2010 184 572,40 2014 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele 
horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj  EUR 0 2010 184 572,40 2014 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2010 2 2019 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti 
príležitostí 

EUR 0 2010 184 572,40 2014 

D
op

ad
 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených 

mužmi 
počet 0 2010 1 2019 

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených 
ženami 

počet 0 2010 1 2019 

5.  Záväzný časový rámec realizácie Projektu1 

Názov aktivity 
Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

A Neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu 04/2012 10/2013 

Podporné aktivity   

C  Proces verejného obstarávania 03/2011 04/2012 

 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 01/2014 

6.  Rozpočet projektu 

Oprávnené 

výdavky 

Neoprávnené 

výdavky 

Celkové výdavky 

projektu 

Skupina 

výdavkov

EUR 182 972,40 0,00 182 972,40

Školenia, kurzy, semináre, porady, 

konferencie, sympóziá
EUR 12 840,00 0,00 12 840,00 637001

Propagácia, reklama a inzercia EUR 51 900,00 0,00 51 900,00 637003

Všeobecné služby EUR 43 232,40 0,00 43 232,40 637004

Štúdie, expertízy, posudky EUR 75 000,00 0,00 75 000,00 637011

SPOLU EUR 182 972,40 0,00 182 972,40 ∑  aktivity A

EUR 1 468,80 131,20 1 600,00

C EUR 1 468,80 131,20 1 600,00 637002

EUR 184 441,20 131,20 184 572,40

Podporné aktivity

Verejné obstarávanie

Celkovo

Aktivita

Hlavné aktivity

A

Neinvestičné 

aktivity                         

v cestovnom 

ruchu

 
Záväzná poznámka pre prijímateľa:  
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie 
uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).  

                                                 
1
 Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP 



Kód ITMS:  22130220023

Prijímateľ 

NFP:

Špania Dolina

P.č. , Názov výdavku
Skupina 

výdavkov
Cena bez DPH (EUR) DPH 20% (EUR) Celkom s DPH (EUR)

Časť 1: Zabezpečenie tvorby WEB stránky 637004 2 967,00 593,40 3 560,40

Časť 2: Multimediálne prezentačné DVD 637003 43 250,00 8 650,00 51 900,00

Časť 3a: Vyhotovenie a dodávka textových podkladov - redakcia (knižná monografia) 637011 21 700,00 4 340,00 26 040,00

Časť 3b: Vyhotovenie a dodávka textových podkladov - redakcia (turistický sprievodca) 637004 21 460,00 4 292,00 25 752,00

Časť 4a: Tlač kníh a brožúr (knižná monografia) 637011 40 800,00 8 160,00 48 960,00

Časť 4b: Tlač kníh a brožúr (turistický sprievodca) 637004 11 600,00 2 320,00 13 920,00

Časť 5: Workshop - medzinárodné prezentačné sympózium 637001 10 700,00 2 140,00 12 840,00

152 477,00 30 495,40 182 972,40

Príloha č. 2 - Rozpočet projektu

Názov projektu:  

Propagácia banskej histórie v regióne

SPOLU
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Skupina 

výdavku
Názov výdavku

Merná 

jednotka

Jedn.cena 

bez DPH 

Počet 

jednotiek

Spolu                    

s DPH 
Podrobný komentár k položke a k spôsobu výpočtu položky

2 967,00

637004 web stránka súbor 2 967,00 1 2 967,00

Vytvorenie a inštalácia www stránky regiónu orientovanej pre potreby CR

vlastnosti stránky: systém interaktívnej formy s otvorenou poštou - email, aktualizácia pracovníkmi obce.

obsah:  základné informácie o mestách a obciach mikroregiónu historické informácie, opis kultúrnych pamiatok a prírodných útvarov, aktuálne 

informácie o dianí a aktivitách v oblasti CR, informácie, plán aktivít a pripravovaných akcií CR v regióne, interaktívne aktuálne mapy a letecké pohľady 

na región, 

aktuálne akcie a komerčné aktivity miest, obcí a miestnych podnikateľov firiem pracujúcich a ponúkajúcich služby v oblasti CR, prezentácia: knižnej 

informačnej monografie o regióne, multimediálneho informačného DVD a nového turistického sprievodcu ako výsledkov projektu financovaného 

fondmi EU pre podporu CR v regióne.

Činnosti podľa cenovej ponuky: príprava podkladov pre programovanie, grafické práce, konfigurácia programovanie mysql, registrácia do vyhľadávača 

google, programovanie CMS.

43 250,00

637003
Multimediálne 

prezentáčné DVD
súbor 43 250,00 1 43 250,00

Multimediálne prezentačné DVD – vyhotovenie a dodávka filmových, video podkladov a DVD pre projekt – Propagácia banskej histórie v regióne – 

systematický informačný, propagačný a marketingový materiál cestovného ruchu na úrovni územia regiónu Starohorská dolina s akcentom                   

na banícku históriu dotknutého územia. DVD - elektronické médium bude obsahovať multimediálnu video prezentáciu dynamickú aj statickú, 

zameranú na možnosti cestovného ruchu, oblasť geografickú, geologickú, historickú, kultúrnu a prezentujúcu zaujímavosti danej oblasti.  Určené pre 

distribúciu  v elektronickej forme – DVD, s možnosťou umiestnenia obsahu na webové sídlo, vyhotovené v troch jazykových mutáciách (SK, AJ, NJ), 

kvalita spracovania vo vysokom rozlíšení, dynamické časti v kvalite rozlíšenia HD 720p, 16:9, náklad: 4000 ks DVD nosičov.

Štrukturovaný merateľný rozpočet projektu a komentár k rozpočtu (v EUR)

Projekt:  „Propagácia banskej histórie v regióne“

Časť 2: 

Vyhotovenia a dodávka filmových video podkladov a DVD

Časť 1: 

Zabezpečenie tvorby web stránky
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43 160,00

637011

Príprava podkladov pre 

zhotovenie knižnej 

informačnej monografie

súbor 21 700,00 1 21 700,00

1. Vytvorenie odbornej pracovnej skupiny zo zástupcov samosprávy, štátnej správy, podnikateľských subjektov, zástupcov cestovného ruchu, 

občianskych združení, múzeí dobrovoľných združení.

Pri činnosti je potrebné: Zmapovanie regiónu z hľadiska cestovného ruchu a potrieb pripravovanej publikácie, ktorá bude slúžiť ako systematický 

informačný, propagačný a marketingový materiál cestovného ruchu pre oblasť geografickú, geologickú, historickú, kultúrnu a prezentujúcu 

zaujímavosti danej oblasti banskej histórie. Zabezpečiť rôznorodosť a celistvosť jednotlivých tém, jednotlivé kapitoly by mali na seba nadväzovať.

2. Zabezpečenie vizuálnych a obrázkových podkladov pre knižnú monografiu: Sústredenie historických resp. dobových a súčasných obrázkov, 

fotografií z regiónu v rámci propagácie cestovného ruchu v celkovom objeme 200 ks v knižnej kvalite. Vyhotovenie dokumentačného materiálu 

spĺňajúceho požiadavky ofsetovej tlače pre knižnú monografiu v rozsahu 100 strán A4-minimálne rozlíšenie 300 DPI, veľkosť formátu 1:1 resp. 

minimálny rozmer formátu A5, fotografie v digitálnej forme. Príprava materiálu rukopisov, fotografií, dobových a historických obrázkov a predlôh 

určených na zverejnenie a to po obsahovej, jazykovej, štylistickej, technickej stránke. Materiály musia byť pripravené tak, aby bolo možné ich 

spracovanie a úprava v grafickom štúdiu. Podklady a vizuálne materiály nesmú byť v rozpore s Autorským právom. 

3. Obsahová stránka monografie – vyhotovenie textových podkladov v celkovom objeme 100 strán A4 s obsahovou náplňou: história, súčasnosť a 

cestovný ruch. Texty napísané v textovom editore Microsoft Word alebo v inom edičnom programe. Príprava monografie po obsahovej, jazykovej, 

štylistickej a technickej stránke. Doriešenie technických záležitostí s grafickým štúdiom. Označenie textov k jednotlivým podkladovým materiálom. 

Tvorba publikácie po technickej stránke - rozloženie fotografii, veľkosť písma, farebné ladenie jednotlivých kapitol knihy a pod. Kniha musí tvoriť jeden 

ucelený celok, ktorý svojou textovou ako aj fotodokumentačnou časťou bude mať veľkú výpovednú hodnotu. Konzultovanie obsahovej stránky 

publikácie s členmi redakčnej rady. Vykonanie korektúr textových ako aj fotodokumentačných materiálov. Vyhotovenie makety slovenskej verzie. 

Realizácia korektúr slovenskej verzie a zadanie tejto verzie pre prípravu textov v ostatných jazykových mutáciách (AJ, NJ).

637004

Príprava podkladov pre 

zhotovenie turistického 

sprievodcu                      

vo forme brožúry

súbor 21 460,00 1 21 460,00

Brožúra obsahovo bude výberom najzaujímavejších informácii banského regiónu doplnená  mapami, turistickými, lyžiarskymi trasami a 

cykloturistickými trasami. Pri jej príprave sa vychádza z požiadaviek ako pri tvorbe monografie pokiaľ ide o jej technickú prípravu: Dokumentačný 

materiál spĺňa požiadavky ofsetovej tlače pre vyhotovenie a dodávku textových a grafických podkladov pre tlač Turistického sprievodcu vo forme 

brožúrky - s formátom A5, vo farbe, v 3 jazykových mutáciách SJ, AJ, NJ v rozsahu 20 strán a priloženej mapy. Materiál bude obsahovať rukopisy, 

fotografie, dobové a historické obrázky a predlohy určené na zverejnenie a to po obsahovej, jazykovej, štylistickej, technickej stránke. Novovytvorený 

fotografický materiál musí mať minimálne 300 DPI, minimálny rozmer formátu A5. Materiály musia byť pripravené tak, aby bolo možné ich spracovanie 

a úprava v grafickom štúdiu. Počet strán - 20 formátu A5. Texty doplnené primeranou formou spolu s fotografiami a mapkami. Fotodokumentačný 

podklad. Mapky a mapové dokumenty. Brožúra bude obsahovať dôležité údaje o regióne, telefónne čísla, adresy inštitúcií, ktoré v prípade potreby 

môžu návštevníci využiť. Fotografie ako aj ostatný fotodokumentačný materiál sú artiklom, ktorý nemalou mierou prispieva ku kvalite printových aj 

elektronických médií. Pre vyhotovenie fotografických podkladov musia byť dodržané patričné kvalitatívne, situačné a kvantitatívne požiadavky: 

fotografie v digitálnej forme v minimálnom rozlíšení 300 DPI. V prípade potreby je možné fotografie upraviť v grafických programoch, urobiť 

fotomontáže a pod. Pre zverejňovanie nie sú vhodné fotografie ako aj iný dokumentačný materiál, ktorý je vytlačený atramentovou tlačiarňou alebo 

inou technológiou nakoľko nie je možné zabezpečiť kvalitný výstup z ich reprodukcií. V prípade potreby skenovania fotografií a ostatného 

dokumentačného materiálu je nutné dodať ich vo forme umožňujúcom skenovanie bubnovým skenerom, čím sa dosiahne ich vyššia kvalita.                          

Z hľadiska situačného musia byť volené motívy spĺňajúce univerzálne použitie pre potreby cestovného ruchu: krajina v 4 ročných obdobiach, 

pamätihodnosti, prírodné útvary, významné prvky, stavby a budovy súvisiace s cestovným ruchom, fotografie fotené z leteckej perspektívy, 

vyjadrujúce komplexnejší orientačný pohľad.

Časť 3: 

Vyhotovenie a dodávka textových podkladov - redakcia
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52 400,00

637011 Tlač monografie súbor 40 800,00 1 40 800,00

Tlač knižnej informačnej monografie v počte 3000 ks, redakcia a tlač vo farbe na kriedovom papieri vo formáte A4, v 3 jazykových mutáciách v 

rozsahu 100 strán, tlač: vnútro - 4/4, obal - 4/0, predsádky - 4/0, papier: vnútro - 135g ONL, obal - 135g ONL, predsádky - 140g BO, knižné dosky - 2 

mm, väzba: V8,  balenie: do fólie. Bližšia špecifikácia tlače knižnej informačnej monografie: náklad: 3 000 ks, formát A4 297 x 210 mm, počet strán: 

100, 3 jazykové mutácie, technológia tlače: hárková ofsetová tlač, tlač: 4/4 CMYK + tlačový lak + parciálny lak, väzba: V8, tlač z dodaných tlačových 

predlôh vo formáte PDF spĺňajúce požiadavky pre ofsetovú tlač, balenie kníh: PVC fólia po 5 kusov, 

vnútro: tlačový formát papiera 640 x 450 mm, tlač 4+4 + obojstranne lesklý tlačový lak, niektoré časti tlačené parciálnym lakom, papier 135g  ONL, 

niektoré strany – tlačový pauzák 120g (tlač 4+0), špeciálna úprava - výsek na mincu v PVC obale vo vnútri knihy. Jej vloženie podľa tlačových 

podkladov.

Obal knihy: tlač 4+0, papier 135g ONL + lamino, knižné dosky - lepenka 2 mm hrubá, predsádka – 140g ONL – tlač 4+0, spracovanie chrbta - rovný 

chrbát, názov publikácie na obale ako aj na chrbte knihy.

637004
Tlač turistického 

sprievodcu
súbor 11 600,00 1 11 600,00

Tlač turistického sprievodcu vo forme brožúrky v počte 5 000 ks. Redakcia a tlač vo farbe na kriedovom papieri vo formáte A5, v 3 jazykových 

mutáciách v rozsahu 20 strán vrátane priložených máp, tlač: vnútro - 4/4, obal – 4/4, papier: vnútro - 135g ONL, obal – 135g ONL, väzba: V1,  balenie: 

do fólie. 

Špecifikácia brožúry: výsledný formát A5, väzba V1, počet strán 20, balenie: do fólie, obal: papier 135 ONL, tlač 4/4 + lesklé lamino 1 +1, vnútro: 

papier 135g ONL, tlač 4/4 + lesklý tlačový lak 1+1, príloha brožúry: vložené a upevnené turistické mapy, atrakcie v regióne.

10 700,00

Služby súvisiace            

so zabezpečením 

odborných prednášok                   

a prezentácií

súbor 3 500,00 1 3 500,00

Služby súvisiace so zabezpečením odborných prednášok a prezentácií Zabezpečenie cca10 prednášok na témy:-prezentácia doterajších výsledkov 

aktivít CR v regióne, prezentácia histórie regiónu a rozvojových tendencií súčasnosti v oblasti CR, prednáška z histórie baníctva, prezentácia knižnej 

informačnej monografie o regióne, multimediálneho informačného DVD a nového turistického sprievodcu ako výsledkov projektu financovaného 

fondmi EÚ pre podporu CR v regióne

Nájom priestorov              

na 2 dni
súbor 1 600,00 1 1 600,00

Nájom priestorov na 2 dni- priestory v obci Špania dolina a alebo blízkom okolí na 2 dni,  prednášková miestnosť s kapacitou min. 50 osôb v Španej 

doline na 2 dni, zabezpečenie reklamných plôch na banery- 5 ks, reklamných plôch na plagáty 100 ks

Nájom techniky                  

s obsluhou na 2 dni
súbor 1 300,00 1 1 300,00

Ozvučovacia technika- zabezpečenie ozvučenia amfiteátra na 2 dni (od 9.00 hod do 17.00 hod.) vrátane obsluhy techniky, Projekčná technika- nájom 

2 dataprojektorov do prednáškových miestností s obsluhou 

Služby súvisiace                            

s propagáciou 

seminára

súbor 2 200,00 1 2 200,00

Zabezpečenie propagácie tohto seminára tak, aby bola zabezpečená účasť  cca 20 pozvaných hostí (kompetentných osôb) pracujúcich v  oblasti CR    

a aktívne ovplyvňujúcich rozvoj CR a občanov obce a ostatných účastníkov v počte cca 50 osôb, propagácia seminára bude spočívať v spracovaní 

letákov, pozvánok, banerov, bulletinov, spracovaním informácie o konaní seminára na web stránke obce, inzercii v periodiku a v zhotovení 

informačného tabla o seminári a jeho programe v extraviláne Španej doliny.

Zabezpečenie 

archivácie semináru
súbor 2 100,00 1 2 100,00

Zabezpečenie archivácie semináru- záznam na DVD, fotodukumentácia zo seminára-zhotovenie záznamu zo seminára na DVD nosič v rozsahu cca 1 

hod. a fotodokumentácie v rozsahu cca 50 fotografií a jej uchovanie na CD

152 477,00Spolu

Časť 4: 

Tlač kníh a brožúr

637001

Časť 5: 

Workshop - medzinárodné prezentačné sympózium

3/3


