
                                    Žiadosť o poskytnutie dotácie

Sumár projektu

Poskytnutie dotácie z rozpočtu
KSK v roku 2022

NIE

Názov projektu Oslavy 795. výročia obce Bracovce

Oblasť podpory Kultúra

Celkové oprávnené výdavky: 

 

3 350,00 €

Percentuálny podiel dotácie
na celkových oprávnených
výdavkoch

89.55 %

Začiatok realizácie projektu 26.6.2022

Dátum ukončenia projektu 26.6.2022



Predkladateľ projektu

Zadajte Vaše IČO 00325074

Názov subjektu Obec Bracovce

Ulica a číslo Bracovce 275

Obec Bracovce

PSČ 072 05

Krajina

Naformátovaná adresa Bracovce, Bracovce 275

IČO 00325074

IČ DPH

DIČ 2020738753

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

Štatutár 1: Meno Priezvisko Ivana Kolesnáčová

Štatutár 1: Funkcia Starosta

Poštová adresa zhodná so
sídlom žiadateľa

áno

Štatutárny zástupca

Telefón/Mobil +421905753731

E-mail obecbracovce@centrum.sk

Kontaktná osoba pre projekt

Meno, priezvisko, titul Ivana Kolesnáčová, PhDr.

Pozícia starostka obce

Telefón/Mobil +421905753731

E-mail obecbracovce@centrum.sk

Bankové spojenie

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

Číslo účtu v tvare IBAN SK91 5600 0000 0042 0323 3005

Miesto realizácie projektu



Kraj Košický

Okres Michalovce

Mesto/Obec Bracovce

Ulica a číslo
Bracovce

Lokalita
Futbalové ihrisko



Opis projektu 

Cieľ projektu

Cieľ: 
Životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu v rámci
ktorej chceme podporiť, prezentovať a udržať tradičnú ľudovú kultúru.

Podrobný opis projektu

Východisková situácia
Obec Bracovce bola prvý krát písomne doložená v roku 1227. V roku 2022
oslávi obec 795. výročie od prvej písomnej zmienky obce. Oslavy 795.
výročia obce Bracovce sú naplánované na 26. júna 2022, organizátorom je
Obec Bracovce. Toto kultúrne podujatie organizuje obec pre svojich
občanov, rodákov, ako aj občanov okolitých obcí. V programe vystúpi
Ľudová hudba Stana Baláža, folklórna skupina Bracovski chlopi, ľudový
rozprávač, a dalšia zatiaľ neurčená ľudová skupina z blízkeho okolia. Pri
tejto príležitosti bude aj krst CD folklórnej skupiny Bracovski chlopi, ktorí
reprezentujú svojimi vystúpeniami našu obec. Touto akciou si chceme
pripomenúť vznik obce, a udržať kultúrne tradície obce.

Spôsob realizácie projektu
Obec Bracovce plánuje realizovať oslavy 795. výročia obce Bracovce dňa 26.
6. 2022 na futbalovom ihrisku v obci. Kultúrne podujatie bude
predovšetkým určené naším občanom, rodákom a iným občanom okolitých
obcí.V programe vystúpi Ľudová hudba Stana Baláža, folklórna skupina
Bracovski chlopi, ľudový rozprávač, a ďalšia zatiaľ neurčená ľudová skupina
z blízkeho okolia. Pri tejto príležitosti bude aj krst CD folklórnej skupiny
Bracovski chlopi, ktorí reprezentujú svojimi vystúpeniami našu obec. Na
organizácií celého podujatia sa budú podieľať zamestnanci obecného úradu
a poslanci obce.
Realizácia aktivity: 26. 6. 2022
Riziko spojené s realizáciou projektu: možné riziko je, že oslavy výročia
obce sa neuskutočnia z dôvodu zlej pandemickej situácie spojenej s
ochorením COVID-19

Situácia po realizácii projektu
a udržateľnosť projektu

Obec plánuje zabezpečiť udržateľnosť výsledkov aktivít projektu po
ukončení realizácie projektu, a to materiálnou a finančnou podporou
organizácií obce, a to folklórnej skupiny Bracovski chlopi a ZO JDS Bracovce,
ktorí sa zúčastňujú rôznych akcií a reprezentujú obec doma a mimo obce a
takto naďalej udržať tradičnú ľudovú kultúru.



Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky

 

3 350,00 €

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

3 000,00 €

Vlastné zdroje 350,00 €

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

89.55 %

Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Bežné výdavky 3 000,00 € 350,00 € 3 350,00 €

Názov výdavku Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

Vystúpenie ľudovej hudby/folklórnej skupiny 3 000,00 € 350,00 € 3 350,00 €

 
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 3 000,00 € 350,00 € 3 350,00 €

Komentár k položkám rozpočtu

účelom je podpora tradičnej ľudovej kultúry



Prílohy

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa

názov IČO.jpg

popis

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

názov Osvedčenie o zvolení.pdf

popis

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

Podrobný stavebný rozpočet

https://vucke.egrant.sk/file/860473.jpg
https://vucke.egrant.sk/file/download/860473.jpg
https://vucke.egrant.sk/file/860474.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/860474.pdf


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.

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

✓ 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 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

PhDr. Ivana Kolesnáčová

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


