
Identifikačné číslo žiadosti:DPO/21/1246

Ž I A D O S Ť
o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení

Výzva pre región

Podprogram:

Program:

2.2. - Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok -

Kultúra

null
4. Štatutári:

2. Sídlo (adresa):

A.  ÚDAJE   O ŽIADATEĽOVI:

1. Názov žiadateľa: Občianske združenie - Zachráňme poklady Tatier

Okres: Okres Poprad

Kraj: Prešovský kraj

3. Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Nový Smokovec 113/113, 06201 Vysoké Tatry

IČO: 53469291

Robert Tokár, Dagmar Zikmundová, predseda, podpredseda

6. Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.

Pobočka banky:
Poprad

5. Číslo účtu v tvare IBAN: SK62 0200 0000 0044 1479 1453

7. Kontaktné údaje:

Telefón:
0911333747

E-mail:
d.zikmund@centrum.sk

0911333747
Meno
Dagmar Zikmundová

Meno

3. Miesto realizácie akcie/projektu:

4. Celkový rozpočet projektu v €:

1. Názov akcie / projektu:

B.  ÚDAJE   O AKCII / PROJEKTE:

Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec - Rekonštrukcia strechy

2. Termín realizácie akcie / projektu: 1.8.2021 - 31.10.2021

81 807,60
6. Podiel dotácie PSK na celkovom rozpočte5. Požadovaná výška dotácie (Eur):

40 903,80

7. Stručná charakteristika projektu

Strecha kostola je v dezolátnom stave. /pozri priloženú fotodokumentáciu/
Zámerom projektu je rekonštrukcia strechy na kostole . Výmena strešnej krytiny - šindeľ , výmena okrajových nosných
hranolov strechy.
Lakovanie všetkých pohľadových prvkov na pôvodný farebný odtieň. Na streche budú osadené nové oplechovania z
medených stabilizovaných plechov a osadený nový strešný bleskozvod z medených drôtov.

50,00 %

Starý Smokovec



Čestne prehlasujem,  že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú  pravdivé.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom znení súhlasím
so spracovaním a sprístupnením  uvedených údajov.

Pečiatka Podpis štatutárneho zástupcu
(oprávneného konať v mene žiadateľa)

V ...........................................  dňa



Som si vedomý/á právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich
odsekoch.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov
a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov.

C. Čestné prehlásenie žiadateľa k žiadosti o poskytnutie dotácie

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny zástupca žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

 1.

Okres

Obec

Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva Parcelné číslo (pozemkov) a súpisné číslo (stavieb)

Nehodiace sa preškrtnite

mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom PSK (nie som dlžníkom PSK),

nemám evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu, 2.

 3. voči mne nie je vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií) 4.

som neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, 5.

nemám evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení na sociálnom poistení a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie (uvedené neplatí, ak žiadateľ nemá zamestnancov),

 6.

 7. nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie (týka sa len právnickej osoby podľa čl. II. ods. 1 písm. b) VZN č. 78/2019),

 8. nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom realizácie aktivít a sú uvedené v nasledovnej tabuľke, sú vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa alebo má žiadateľ k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo oprávňujúce realizovať vyššie
uvedený projekt (napr. dlhodobý prenájom, vecné bremeno alebo súhlas vlastníka, resp. spoluvlastníka),

na časť oprávnených výdavkov uvedených v žiadosti, ktoré budú predložené vo vyúčtovaní podporenej činnosti a
identifikované ako hradené z rozpočtu PSK, súčasne nežiadam ich financovanie z iných verejných zdrojov,

 9.

 10. som finančne spôsobilý na spolufinancovanie podporovanej činnosti,

 11. prílohy sú kópiou originálneho dokumentu a sú zhodné s originálom, ktorý sa nachádza u žiadateľa.

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Podpis a pečiatka* :

Dátum a miesto:

Organizácia / spoločnosť:

* V prípade, ak žiadateľ nedisponuje pečiatkou, uvedie iba podpis štatutárneho orgánu žiadateľa / osoby konajúcej v mene
žiadateľa.



ROZPOČET  akcie

Žiadate Občianske združenie - Zachráňme poklady Tatier

Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec -Názov akcie

Termín 1.8.2021 - 31.10.2021 Miesto Starý Smokovec

Položka Celkový rozpočet v €

I. Predpokladané náklady na akciu / projekt - BEŽNÉ VÝDAVKY
   spolu:

xz toho:

1. prenájom priestorov na realizáciu projektu 0,00

2. ubytovanie 0,00

0,003. dopravné

0,004. propagačné materiály a publicita

81 807,60
5. nákup strojov, prístrojov, zariadenia, techniky, náradia a materiálne
vybavenie

0,006. ostatné bežné náklady

SPOLU: 81 807,60

1. vlastné zdroje 0,00

40 903,801. príspevok z PSK

2. sponzorské príspevky od iných organizácií 20 000,00

3. iné 20 903,80

II. Predpokladané zdroje
   spolu:

SPOLU: 81 807,60

Ďalšie zdroje krytia - povinné spolufinancovanie

Pečiatka Podpis štatutárneho zástupcu
(oprávneného konať v mene žiadateľa)

V ...........................................  dňa

III. Rozdiel (I. - II.): 0,00



Občianske združenie - Zachráňme

Záznam z prieskumu trhu pre účely určenia

1. Identifikačné údaje:
    Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:

7. PHZ - výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu :               € bez DPH

Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:
Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Identifikačné údaje osloveného dodávateľa Dátum
oslovenia

1.

P.č. Spôsob
oslovenia

Prijatá
ponuka:
áno/nie

2.

3.

a) zoznam oslovených dodávateľov :

Názov dodávateľa PoznámkaSuma ponuky
relevantná pre
určenie PHZ
v EUR bez

1.

b) zoznam predložených ponúk:

P.č. Dátum predloženia

2.

3.

2. Predmet / názov zákazky:
3. Druh zákazky (tovary / služby / práce):
4. Stručný opis predmetu zákazky:

5. Spôsob vykonania prieskumu trhu :

6. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný :

1

2

3

a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,
b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/práce/služby,

Uviesť aký:1

Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch
potenciálnych dodávateľov. V prípade potreby je možné do tabuliek dopĺňať ďalšie riadky.

2

Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 ZVO.3


