
Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

Dátum doručenia žiadosti:
(miesto pre úradný záznam)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2021

Názov projektu: Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec Stupeň : Rekonštrukcia
strechy

Program (číselné označenie)1 1 Obnovme si svoj dom

Gestor programu (uvádza sa názov príslušnej
sekcie Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky)

Sekcia kultúrneho dedičstva

Podprogram (číselné označenie)1 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa Zachráňme poklady Tatier

Adresa trvalého pobytu, sídla alebo miesta
podnikania žiadateľa (ulica, číslo, PSČ, obec) Nový Smokovec 113, 062 01, Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Právna forma žiadateľa2: občianske združenie

IČO žiadateľa (právnické osoby, fyzické osoby –
podnikatelia) alebo dátum narodenia fyzickej
osoby - nepodnikateľa

53469291

Číslo registrácie žiadateľa3 VVS/1-900/90-60447

Štatutárny orgán žiadateľa (meno a
priezvisko,funkcia)

Mgr. Róbert Tokár, Dagmar Zikmundová, predseda/predsedníčka

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, telefónne
číslo, faxové číslo, e-mailová adresa) Mgr. Róbert Tokár, Dagmar Zikmundová,t.č.: +421911333747

Účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky SK6202000000004414791453

Celkový rozpočet projektu: v eurách: 81 810 €

Financovanie projektu z vlastných alebo iných
zdrojov spolu

v eurách: 4 100 €, v%:5,01%

z toho vlastné zdroje v eurách: 4 100 €

iné zdroje v eurách: 0 €

Požadovaná dotácia v eurách: 77 710 €

1/19



Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.

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

odtlačok pečiatky žiadateľa2 podpis štatutárneho orgánu žiadateľa2

odtlačok pečiatky žiadateľa4 podpis žiadateľa

Vysvetlivky:
1 Číselné označenie programu a podprogramu je uvedené vo výzve na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
2 Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.
3 Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý sa zapisuje do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
4 Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľa.
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

Popis projektu

Názov projektu: Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec Stupeň : Rekonštrukcia
strechy

Termín realizácie: 01.07.2021 - 30.11.2021

Miesto realizácie/lokalita Vysoké Tatry - Starý Smokovec

Zámery, ciele a výsledky projektu (stručná
charakteristika, časový a vecný harmonogram,
účel, prínos)

Záchrana Národnej kultúrnej pamiatky /hnijúce podporné hranoly strechy
môžu spôsobiť havarijný stav/ . Záchrana pred zničením poveternostnými
vplyvmi /zatekanie cez strechu/ do interiéru. Obnova funkčnosti v plnej
miere s dôrazom na historický význam a lokalitu, v ktorej sa nachádza.

Krátka anotácia (bude zverejnená na webovom
sídle pri projekte)

Výmena šindľovej strešnej krytiny na Národnej kultúrnej pamiatke -
kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie Starý Smokovec

Cieľové skupiny (komu je projekt určený)
Cieľovou skupinou je široké spektrum verejnosti - ako je domáca
turistická verejnosť - zahraničná turistická verejnosť - generačný odkaz -
zachovanie NKP pre ďalšie generácie - zachovanie kultúrneho dedičstva

Odborný garant projektu (meno, priezvisko, titul) Mgr. Róbert Tokár

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, číslo
telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa)

Mgr. Róbert Tokár, Dagmar Zikmundová , tel.: +421911333747,
d.zikmund@centrum.sk

Celkový rozpočet projektu v eurách: 81 810 €

Požadovaná dotácia v eurách: 77 710 €

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

odtlačok pečiatky žiadateľa1 podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1

odtlačok pečiatky žiadateľa2 podpis žiadateľa

Vysvetlivky:
1 Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2 Vzťahuje sa na fyzickú osobu - podnikateľa.
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

Celkový rozpočet projektu

Názov projektu: Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec Stupeň : Rekonštrukcia
strechy

I. Náklady (výdavky)1 Celkový
rozpočet

Požadovaná
dotácia

v eurách: v eurách:

Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií 81 810 77 710

I. spolu: 81 810 77 710

II. Predpokladané výnosy (príjmy) x

II. spolu: 0 x

III. Vlastné zdroje x

Iné zdroje x

Vlastné zdroje 5 % 4 100 x

III. spolu: 4 100 x

Rozdiel I. – (II. + III.) 77 710 x

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

odtlačok pečiatky žiadateľa2 podpis štatutárneho orgánu žiadateľa2

odtlačok pečiatky žiadateľa3 podpis žiadateľa

Vysvetlivky:
1 Oprávnené náklady (výdavky) určené vo výzve na predkladanie žiadostí pre konkrétny program/podprogram, a to náklady (výdavky) súvisiace s predkladaným projektom
(napr.: osobné výdavky, výdavky na tovary a služby).
2 Vzťahuje sa na právnickú osobu.
3 Vzťahuje sa na fyzickú osobu - podnikateľa.
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

Čestné vyhlásenie
Podpísaný(á)štatutárny(a) zástupca(kyňa)Mgr. Róbert Tokár, Dagmar Zikmundová

žiadateľa (meno žiadateľa/názov subjektu)Zachráňme poklady Tatier

ktorým je (právna forma) občianske združenie

so sídlom/adresou trvalého pobytu Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

IČO/dátum narodenia 53469291

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý
Smokovec Stupeň : Rekonštrukcia strechy

(ďalej len „žiadateľ“)

čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie ako žiadateľ

1. mám na financovanie pri predkladaní projektu, na ktorý požadujem dotáciu, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu,

2. voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia,
3. mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

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

odtlačok pečiatky žiadateľa1 podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1

odtlačok pečiatky žiadateľa2 podpis žiadateľa

Vysvetlivky:
1 Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2 Vzťahuje sa na fyzickú osobu - podnikateľa.
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

Čestné vyhlásenie
Podpísaný(á)štatutárny(a) zástupca(kyňa)Mgr. Róbert Tokár, Dagmar Zikmundová

žiadateľa (meno žiadateľa/názov subjektu)Zachráňme poklady Tatier

ktorým je (právna forma) občianske združenie

so sídlom/adresou trvalého pobytu Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

IČO/dátum narodenia 53469291

požadujúci dotáciu na projekt (názov projektu)Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý
Smokovec Stupeň : Rekonštrukcia strechy

(ďalej len „žiadateľ“)

čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie ako žiadateľ

1. vykonávam / nevykonávam* hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. prenajímam / neprenajímam*
viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času prevádzky na komerčné aktivity a príjem zo vstupného presahuje
/ nepresahuje* celkové náklady na prevádzku predmetnej nehnuteľnosti.

Ak vykonávate hospodársku činnosť, prosím vyplniť nasledujúce údaje:

rok poskytnutá štátna pomoc (v €) poskytnutá pomoc de minimis (v€)

2019

2020

spolu

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

odtlačok pečiatky žiadateľa1 podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1

odtlačok pečiatky žiadateľa2 podpis žiadateľa

Vysvetlivky:
1 Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2 Vzťahuje sa na fyzickú osobu - podnikateľa.
* nehodiace sa preškrtnite
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

Kontrolný list k žiadosti

Poradové
číslo

Názov dokumentu
(povinnej náležitosti žiadosti) Stav

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu Áno

2. Popis projektu Áno

3. Celkový rozpočet projektu Áno

4. Kópia dokladu o IBAN. Áno

5.

Potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu Potvrdenie o tom, že voči
žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle krajského súdu. (originál resp. osvedčená kópia)
* Potvrdenie nemôžu byť staršie ako tri mesiace k dátumu podania konkrétnej žiadosti.

Áno

6.

Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce Potvrdenie o tom, že žiadateľ
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu (originál resp. osvedčená kópia)
* Potvrdenie nemôžu byť staršie ako tri mesiace k dátumu podania konkrétnej žiadosti.

(Podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Áno

7. Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní projektu Čestné vyhlásenie je súčasťou
elektronickej registrácie. Zobrazuje sa v tlačenej forme žiadosti. Áno

8.
Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom Čestné vyhlásenie je súčasťou elektronickej registrácie. Zobrazuje
sa v tlačenej forme žiadosti.

Áno

9.
Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
Čestné vyhlásenie je súčasťou elektronickej registrácie. Zobrazuje sa v tlačenej forme
žiadosti.

Áno

10. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva/nevykonáva hospodársku činnosť
Čestné vyhlásenie je súčasťou elektronickej registrácie. Áno

11.
Doklad preukazujúci oprávnenie podľa §3 ods. 5 zákona o poskytovaní dotácií, ak
je predmetom financovania nehnuteľnosť List vlastníctva (vyžiada si ministerstvo),
zmluva o správe.

Áno

12. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s
obnovou NKP Čestné vyhlásenie je súčasťou elektronickej registrácie. Áno

13. Kópia katastrálnej mapy, na ktorej bude kultúrna pamiatka farebne označená.
Dokladá sa ku každej nehnuteľnej kultúrnej pamiatke. Áno
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

14.

Čestné vyhlásenie o vlastníctve kultúrnej pamiatky

dokladá sa len k žiadostiam zameraným na obnovu alebo reštaurovanie:

hnuteľných kultúrnych pamiatok,•
nehnuteľných kultúrnych pamiatok bez súpisného čísla, ktoré nie sú
evidované v katastri nehnuteľností (v liste vlastníctva) ako stavba.

•

Čestné vyhlásenie je súčasťou elektronickej registrácie.

Áno

15.

Splnomocnenie na predloženie žiadosti s úradne osvedčeným podpisom
splnomocniteľa alebo splnomocniteľov ak je žiadateľ pri podaní žiadosti zastúpený
inou osobou, alebo ak je kultúrna pamiatka, na ktorú sa žiada dotácia v spoluvlastníctve
viacerých spoluvlastníkov, za ktorých žiadosť predkladá jeden spoluvlastník alebo
viacerí spoluvlastníci.

Nie

16. Stanovisko obce Stanovisko prikladá aj obec, ktorá je vlastníkom NKP. Áno

17. Prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi na obnovu
NKP. Áno

18. Popis prác, ktoré budú vykonané z poskytnutých finančných prostriedkov Popis
prác je súčasťou elektronickej registrácie. Áno

19.

Kópia rozhodnutia alebo záväzného stanoviska miestne príslušného krajského
pamiatkového úradu

podľa charakteru projektu k (aktuálnosť a právoplatnosť osvedčí príslušný krajský
pamiatkový úrad):

zámeru obnovy kultúrnej pamiatky,•
zámeru na reštaurovanie kultúrnej pamiatky.•
reštaurátorskej dokumentácii (výskum, návrh na reštaurovanie),•
prípravnej dokumentácii obnovy kultúrnej pamiatky (napr. výskum,
stavebnotechnické posudky),

•

projektovej dokumentácii obnovy kultúrnej pamiatky.•

Áno

20. Reštaurátorský rozpočet ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu reštaurovanie
kultúrnej pamiatky. Nie

21. Archeologický rozpočet ak sa predkladá žiadosť na podporu archeologického
výskumu kultúrnej pamiatky Nie

22. Technické parametre kultúrnej pamiatky Dokument je súčasťou elektronickej
registrácie. Áno

23.

Farebná fotodokumentácia
s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej pamiatky.
Najmenej 4 farebné zábery (minimálna veľkosť 9x13 cm) – jeden celkový pohľad,
ostatné zábery dokumentujú poškodenie relevantnej časti pamiatky.
Žiadosť s voľne priloženými alebo len s čiernobielymi fotografiami alebo len s
fotodokumentáciou v elektronickej podobe alebo len s fotografiami bez popisu
nebude akceptovaná.

Áno

8/19



Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

24.

Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke pozemku na ktorom sa nachádza
kultúrna pamiatka, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou,
archeologickou lokalitou alebo kultúrnou pamiatkou technického charakteru, ak ide o
žiadateľa podľa § 3 ods. 6 zákona.

Áno
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Názov/meno žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Adresa žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

VYHLASUJEM, ŽE NEMÔŽEM V PLNEJ VÝŠKE UHRADIŤ NÁKLADY SPOJENÉ S
OBNOVOU ALEBO REŠTAUROVANÍM KULTÚRNEJ PAMIATKY

Vysoké Tatry - Nový Smokovec dňa 14.02.2021

odtlačok pečiatky žiadateľa podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa podpis žiadateľa
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VLASTNÍCTVE
KULTÚRNEJ PAMIATKY

Názov/meno vlastníka: Rímskokatolícka cirkev farnosť Vysoké Tatry

Adresa vlastníka: Farnosť Vysoké Tatry, Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE SOM VLASTNÍKOM

- HNUTEĽNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY*

- NEHNUTEĽNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA, KTORÁ NIE JE EVIDOVANÁ V
KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ AKO STAVBA*

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

odtlačok pečiatky vlastníka Podpis štatutárneho orgánu vlastníka

* Nehodiace sa preškrtnite.
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SPLNOMOCNENIE PRE ŽIADATEĽA, KTORÝ NIE JE
VLASTNÍKOM KULTÚRNEJ PAMIATKY ALEBO PRE

SPOLUVLASTNÍKA KULTÚRNEJ PAMIATKY

Názov/meno splnomocniteľa:

Adresa splnomocniteľa:

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

Splnomocňujem –
(názov alebo meno priezvisko, adresa, IČO/dátum narodenia)

ku všetkým úkonom spojeným s podaním žiadosti, s čerpaním dotácie a vyúčtovaním dotácie v dotačnom systéme
Ministerstva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom, na predmetnú národnú kultúrnu pamiatku.

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

odtlačok pečiatky vlastníka Podpis štatutárneho orgánu vlastníka

Pozn.: Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený!
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STANOVISKO OBCE
Názov/meno žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Adresa žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

OBEC UVEDENÉMU ŽIADATEĽOVI – VLASTNÍKOVI KULTÚRNEJ PAMIATKY FINANČNÝ
PRÍSPEVOK NA OBNOVU ALEBO REŠTAUROVANIE KULTÚRNEJ PAMIATKY

poskytne vo výške*:

neposkytne z dôvodu*:

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

Odtlačok pečiatky obce Podpis štatutárneho orgánu obce
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INFORMÁCIA O FINANČNÝCH PROSTRIEDKOCH,
KTORÉ BOLI POSKYTNUTÉ NA OBNOVU ALEBO
REŠTAUROVANIE KULTÚRNEJ PAMIATKY ZO

ŠTÁTNYCH PROSTRIEDKOV A INÝCH VEREJNÝCH
ZDROJOV ZA POSLEDNÉ TRI ROKY.

Názov/meno žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Adresa žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

Rok Účel a popis prác vykonaných z poskytnutých
finančných prostriedkov

Príspevok z
programu

Obnovme si svoj
dom
Eur

Iné štátne a
verejné zdroje

spolu - iné zdroje
MKSR SR, kraj,
okres, obec,
zdroje EÚ, iné

Eur

Spolu
Eur

2018

Obnova národnej kultúrnej pamiatky č. 1039/1,
Dreveného kostola Nepoškvr.počatia Panny Márie vo
Vysokých Tatrách - Starom Smokovci súp. č.39, 062 01
Vysoké Tatry

4 000 4 000

Vysoké Tatry - Nový Smokovec dňa 14.02.2021

odtlačok pečiatky žiadateľa podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa podpis žiadateľa
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

POPIS PRÁC, KTORÉ BUDÚ VYKONANÉ Z
POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V

ROKU
Názov/meno žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Adresa žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

Rok Popis prác, ktoré budú vykonané z poskytnutých
finančných prostriedkov

Popis prác, ktoré budú vykonané z iných štátnych
alebo verejných zdrojov

2021 Nákup materiálu teda dreveného šindľa a príslušných
komponentov - demontáž starej šindľovej strešnej krytiny
a montáž - pokládka novej šindľovej strešnej krytiny,
drobné zariadenie staveniska , dovoz materiálu, tesárske
práce, nátery

Z iných zdrojov nebudeme vykonávať žiadne práce
nakoľko iné štátne a verejné zdroje nemáme

Vysoké Tatry - Nový Smokovec dňa 14.02.2021

odtlačok pečiatky žiadateľa podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa podpis žiadateľa
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

REŠTAURÁTORSKÝ ROZPOČET
Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový
Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

Meno, priezvisko a titul reštaurátora

Číslo osvedčenia o členstve v Komore
reštaurátorov

Odborná spôsobilosť- kvalifikačné
predpoklady

Základné rozmery reštaurovanej kultúrnej
pamiatky

Jednoduchý nákres objektu s vyznačením
časti, ktorá sa bude reštaurovať Daný súbor nie je pripojený.

Etapa reštaurovania

Nákladové položky danej etapy reštaurovania Celkový rozpočet v eurách Požadovaná dotácia v eurách

Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie NaN NaN

Reštaurátorská realizácia

NaN NaN

Záverečná reštaurátorská dokumentácia NaN NaN

Iné..................... NaN NaN

Spolu 0 0

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

Odtlačok pečiatky reštaurátora Dátum, podpis reštaurátora
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

ARCHEOLOGICKÝ ROZPOČET
Názov žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Sídlo žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

Názov právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický
výskum

Rozsah predpísaného archeologického výskumu (napr. v m2)

Etapa archeologického výskumu (v príslušnom kalendárnom
roku)

Jednoduchá situácia s vyznačením objektu/hraníc archeologickej
lokality a s vyznačením časti, kde sa bude vykonávať uvedená
etapa archeologického výskumu

Daný súbor nie je pripojený.

Nákladové položky danej etapy archeologického výskumu Celkový rozpočet v eurách Požadovaná dotácia v
eurách

Spolu 0 0

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

odtlačok pečiatky právnickej osoby oprávnenej vykonávať
archeologický výskum

podpis štatutárneho orgánu právnickej osoby oprávnenej
vykonávať archeologický výskum
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

TECHNICKÉ PARAMETRE KULTÚRNEJ PAMIATKY
Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový
Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

Technické parametre nehnuteľnej kultúrnej pamiatky:
Základné rozmery 8,367Výška hlavnej lode 11,9 m, výška veže 21,7 m, dĺžka 22m,šírka 12,753/

Jednoduchý nákres pôdorysu s
vyznačením časti, ktorá sa bude
obnovovať

Zastavaná plocha 183 m2

Počet podlaží, z toho nadzemných 1 prízemné bez nadzemných podlaží

Popis zastrešenia objektu Drevená šindľová strecha

Špecifiká objektu Národná kultúrna pamiatka - kostol

Iné...

Strešná krytina je v havarijnom stave. Šindle nedoliehajú, sú rozsušené,
popraskané, viaceré šindle majú zlomené pero/drážku, sú vytlačené z drážky,
netesnia, sú zhnité a napadnuté lišajníkom. Mimoriadne zhnité šindle sú v mieste
úžľabí strechy a mieste pripojenia šindľov na existujúce oplechovanie úžľabí.
Veľký problém je aj chýbajúci okapový nos spodného radu šindľov voda steká
voľne na zem popri stene kostola a zateká späť na okrajovú latu a okrajové
hranoly, ktoré sú podmáčané hnijú. Voda presakuje do konštrukcie strechy a
dôjde k zničeniu interiéru kostola.V roku 2016 bol zrealizovaný nástrek -
impregnácia povrchu šindľov. Táto impregnácia však stratila už svoju účinnosť

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

odtlačok pečiatky žiadateľa1 podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1

odtlačok pečiatky žiadateľa2 podpis žiadateľa

Vysvetlivky:
1 Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2 Vzťahuje sa na fyzickú osobu - podnikateľa.
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Kód žiadosti:792f3fb5-3d89-4023-a8f6-ee18e4cf16e8

FAREBNÁ FOTODOKUMENTÁCIA
Názov/meno žiadateľa: Zachráňme poklady Tatier

Adresa žiadateľa: Nový Smokovec 113, 062 01 Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 062 01 Vysoké Tatry Starý Smokovec 39, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 1039/1

Počet priložených fotografií formátu minimálne 9x13 cm*:

Fotografia Popis zobrazenia kultúrnej pamiatky

1. Farebná fotodokumentácia - celkový pohľad

2. Farebná fotodokumentácia - poškodenie relevantnej časti pamiatky 1

3. Farebná fotodokumentácia - poškodenie relevantnej časti pamiatky 2

4. Farebná fotodokumentácia - poškodenie relevantnej časti pamiatky 3

Vysoké Tatry - Nový Smokovec dňa 14.02.2021

odtlačok pečiatky žiadateľa podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa podpis žiadateľa

* Najmenej 4 farebné zábery – jeden celkový pohľad, ostatné zábery dokumentujú poškodenie relevantnej časti pamiatky.
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