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Návrh na uznesenie
ZastupiteĐstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2písm. h)
zákona NR SR þ. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov:
schvaĐuje
Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 ,,Výzva pre
región“.

Dôvodová správa
„Výzva pre región“ pre rok 2019 je pripravená v súlade s VZN þ. 57/2017 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.
Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 je
zameraná na realizáciu projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného
ruchu PSK, na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok a pamiatok
UNESCO, pamätihodností, podporu pútnického turizmu; ako aj na podporu schválených
projektov v rámci programov z EŠIF v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a podpory
kultúrnych pamiatok v PSK; a tiež aj na výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu a modernizáciu
športovísk v PSK a ich vybavenie hnuteĐným majetkom investiþného charakteru v delení do
jednotlivých programov a podprogramov.
VyhlasovateĐom výzvy bude Prešovský samosprávny kraj s alokáciou úþelovo urþených
finanþných prostriedkov pre Výzvu v plánovanom objeme 3,6 mil. eur.
Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 ,,Výzva
pre región“ bol prerokovaný v komisiách pri ZastupiteĐstve PSK, a to v Komisii kultúry a
národnostných menšín pri ZastupiteĐstve PSK s prijatím uznesenia þ. 10/2019 z 15.1.2019,
Komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri ZastupiteĐstve PSK s prijatím
uznesenia þ 14/2019 z 15.1.2019, Komisii dopravy s prijatím uznesenia þ. 07/2019 z 16.1.2019,
Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri ZastupiteĐstve PSK s prijatím uznesenia
þ. 6/2019 z 17.1.2019 a v Komisia finanþná pri ZastupiteĐstve PSK s prijatím uznesenia þ.
08/FK/2019 z 21.1.2019. Komisie pri ZastupiteĐstve PSK odporúþajú Návrh výzvy schváliĢ.

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 v zmysle VZN PSK
þ. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
v platnom znení
„Výzva pre región“

Prešov xx.xx.2019

Výzva
Prešovského samosprávneho kraja
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok
2019
V súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja þ. 57/2017
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ćalej len „VZN
þ. 57/2017“) a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja þ. 65/2018,
ktorým sa mení a dopĎĖa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja þ.
57/2017 a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja þ. ../2019,
ktorým sa mení a dopĎĖa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja þ.
57/2017 (ćalej len „VZN v platnom znení“) zverejĖuje Prešovský samosprávny kraj (ćalej len
„PSK“)
„Výzva pre región“ pre rok 2019

I. Charakteristika výzvy a programov
Program 1: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v
PSK
CieĐ programu: Realizácia projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu
cestovného ruchu PSK, na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok,
pamätihodností, podpora pútnického turizmu.
CieĐové skupiny programu: obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja
Podprogramy:
•

1.1 Podpora cyklodopravy a cykloturizmu - realizácia projektov všeobecnej
dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieĢou cyklistických trás PSK.
- Príprava, vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich cyklotrás
a cyklochodníkov v súlade Kostrovou sieĢou PSK (kostrová sieĢ a napojenie I.
stupĖa do vzdialenosti 30 km, inteligentné „BikePointy“ na križovatkách kostrovej
siete cyklotrás PSK, cyklosþítaþe, a pod.)

•

1.2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych
pamiatok.
- Prípravné, rekonštrukþné a reštaurátorské práce pamiatok na zozname svetového
dediþstva UNESCO, v súlade s Manažment plánom lokality UNESCO.
- Prípravné, rekonštrukþné a reštaurátorské práce pamiatok v Evidencii národných
kultúrnych pamiatok na Slovensku.
- Prípravné, rekonštrukþné a reštaurátorské práce architektonických svetských
pamiatok (napr. hrady, zámky, kaštiele, technické diela) a sakrálne pamiatky (napr.
kostoly, kláštory, kaplnky).

•

1.3 Podpora atraktivít a destinácií v rámci tematických trás v súlade so Stratégiou
destinaþného marketingu CR PSK. Príprava, vytvorenie alebo modernizácia

verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu PSK, (napr.
vyhliadkové miesta, mobiliár, parkoviská, ...).
•

1.4 Podpora pútnického turizmu - realizácia projektov súvisiacich so Svätojakubskou
(www.svatojakubskacesta.eu)
a
Svätomariánskou
pútnickou
cestou
(www.svatomarianskaput.sk).

Celková suma na program:
Min. výška dotácie na jednu žiadosĢ/žiadateĐa:
Max. výška dotácie na jednu žiadosĢ/žiadateĐa:
Miera spoluúþasti žiadateĐa:

2,3 mil. eur
20 000,- eur
200 000,- eur
min. 50 % z celkového rozpoþtu projektu

Program 2: Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania
žiadateĐom z EŠIF
CieĐ programu: Podpora schválených projektov v rámci programov EŠIF, IROP, Interreg
v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrnych pamiatok v PSK.
CieĐové skupiny programu: obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja
Celková suma na program:
300 000,- eur
Min. výška dotácie na jednu žiadosĢ/žiadateĐa: bez obmedzenia
Max. výška dotácie na jednu žiadosĢ/žiadateĐa: 30 000,- eur
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
CieĐ programu: Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich
vybavenie hnuteĐným majetkom investiþného charakteru.
Vytváranie podmienok pre podporu rozvoja športu na území Prešovského
samosprávneho kraja, pre zmysluplné trávenie voĐného þasu jeho obyvateĐov zamerané hlavne
na športové aktivity, na rozvoj talentov detí a mládeže kraja, tvorba podmienok pre súĢaže,
zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti využívaním
dostupných športových zariadení v mestách a obciach, a to prípravou podkladov, dokumentácie
a realizácie projektov zameraných na dostavbu, rekonštrukciu, stavebných úprav a
modernizáciu existujúcich športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteĐným majetkom
investiþného charakteru (kapitálové finanþné prostriedky).
Pod pojmom športové zariadenie (športovisko) sa v zmysle § 22 zákona þ. 103/2015 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rozumie telovýchovno-športové zariadenie, ktorým je krytý alebo otvorený objekt urþený na
telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.
CieĐové skupiny programu: obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja
Celková suma na program:
Min. výška dotácie na jednu žiadosĢ/žiadateĐa:
Max. výška dotácie na jednu žiadosĢ/žiadateĐa:
Miera spoluúþasti žiadateĐa:

1 mil. eur
20 000,- eur
200 000,- eur
min. 50 % z celkového rozpoþtu projektu

II. Oprávnený žiadateĐ
•
•

obce, ktoré sa nachádzajú na území PSK, ak nejde o financovanie spoloþných úloh
podĐa § 8 ods. 4 zákona o rozpoþtových pravidlách,
právnická osoba, ktorá spĎĖa podmienky podĐa § 8 ods. 5 zákona þ. 583/2004 o
rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a to:
• združenie obcí
• Obþianske združenie registrované podĐa zákona þ. 83/1990 Z. b. v znení
neskorších predpisov.
• Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby registrovaná
podĐa zákona þ. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
• Neinvestiþný fond registrovaný podĐa zákona 147/1997 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
• Nadácia registrovaná podĐa zákona þ. 34/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
• Záujmové združenie právnických osôb zriadené na základe § 20f – 21
Obþianskeho zákonníka þ. 40/1964 Z. z. , pokiaĐ väþšinu þlenov združenia tvoria
právnické osoby z verejného sektora,
• Registrovaná cirkev alebo náboženská spoloþnosĢ so sídlom na území
Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoloþnosti.
• Krajská a oblastná organizácia cestovného ruchu registrovaná na území
Prešovského samosprávneho kraja založená podĐa zákona 91/2010 Z. z
• Subjekty územnej spolupráce

III. Podmienky výzvy
1. VyhlasovateĐ výzvy:

Prešovský samosprávny kraj

2. Celková suma alokácie urþená pre výzvu:

3 600 000,00 eur

z toho
bežné výdavky

0,00 EUR

kapitálové výdavky

3 600 000,00 eur

3. Termín realizácie podporenej þinnosti:

od 1.1.2019 do 31.10.2021

4. Charakter výzvy:

priebežná výzvy, ktorá umožĖuje cyklické
prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v tzv. hodnotiacich kolách
I. kolo - 31.3.2019

5. Termín na predloženie žiadosti:

II. kolo - 30.6.2019

6. Termín schválenia dotácie:

I. kolo – júl 2019
II. kolo – október 2019

7. Každý žiadateĐ môže podaĢ len jednu žiadosĢ v rámci 1 programu tejto výzvy.
8. Oprávnený žiadateĐ, na ktorého sa vzĢahuje ustanovenie § 7 a § 8 zákona NR SR þ.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je pri realizácií výdavkov, ktoré budú podporené z verejných zdrojov
v podiele viac ako 50 % celkového rozpoþtu podporenej þinnosti, povinný postupovaĢ v
zmysle citovaného zákona.
Dotáciu je možné poskytnúĢ len na zabezpeþenie vykonávania všeobecne prospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných úþelov, napr. tvorba, rozvoj,
ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
vzdelávanie, výchova, rozvoj športu.
9. Dotáciu je možné poskytnúĢ len na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle Zákona
o úþtovníctve þ. 431/2002 Z. z. v platnom znení. PoskytovateĐ si vyhradzuje právo na
posúdenie správnosti zaradenia výdavkov v žiadosti o poskytnutie dotácie.
10. Za oprávnené výdavky podporenej þinnosti sa považujú:
• z vecného hĐadiska preukázateĐné výdavky súvisiace s realizáciou podporenej
þinnosti na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác súvisiacich s cieĐom daného
projektu v rámci daného programu a jeho oprávnených aktivít,
• z þasového hĐadiska výdavky prijímateĐa, ktoré vznikli v lehote súvisiacej
s termínom realizácie podporenej þinnosti uvedenej v žiadosti o poskytnutí dotácie.
11. Dotácia nesmie byĢ štátnou pomocou.
12. Ćalšie špecifiká budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

IV. Predkladanie a doruþovanie žiadostí, posudzovanie, zmluvy, vyúþtovanie
podporenej þinnosti, použitie a poukázanie dotácie
Predkladanie a doruþovanie žiadostí
1. ŽiadosĢ o poskytnutie dotácie sa podáva v termíne uvedenom v tejto výzve, a to
písomne na tlaþive, ktorý tvorí prílohu výzvy:
• Príloha þ. 1 – ŽiadosĢ o poskytnutie dotácie a povinné prílohy (Príloha þ. 3 –
Zoznam povinných príloh),
• Príloha þ. 2 – Rozpoþet projektu.
2. ŽiadosĢ o poskytnutie dotácie musí byĢ úplne a riadne vyplnená a podpísaná
štatutárnym zástupcom/štatutárnymi zástupcami žiadateĐa.
3. ŽiadosĢ o poskytnutie dotácie, v jednom origináli, vrátane povinných príloh žiadateĐ
doruþí do podateĐne úradu PSK alebo poštou.
4. Pri doruþovaní poštou je rozhodujúci dátum podĐa odtlaþku peþiatky pošty na obálke,
t. j. najneskorší dátum pre I. kolo - 31.3.2019 a pre II. kolo - 30.6.2019.
5. ŽiadosĢ o poskytnutie dotácie sa doruþuje:

a) listinne poštou na adresu:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
b) listinne do podateĐne Úradu PSK na adresu uvedenú pod písm. a).
6. Na obálku je potrebné uviesĢ: Program 1 „Podpora infraštruktúry cestovného
ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK“ alebo Program 2 „Dofinancovanie
už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateĐom z EŠIF“ alebo
Program 3 „Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK“.
Posudzovanie žiadostí o dotáciu:
1. Všetky doruþené žiadosti o poskytnutie dotácie sa evidujú v podateĐni úradu PSK a
postupujú sa Odbor regionálneho rozvoja, ktorý žiadosti posúdi spravidla do 60
kalendárnych dní po uzávierke žiadostí. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa formálne
posudzujú podĐa kritérií uvedených v ýl. IX. VZN PSK v platnom znení.
2. V prípade zistených nedostatkov v žiadosti o poskytnutie dotácie bude žiadateĐ vyzvaný na
ich odstránenie, resp. doplnenie žiadosti. Na odstránenie nedostatkov je stanovená lehota
5 pracovných dní od doruþenia výzvy na odstránenie nedostatkov žiadateĐovi.
3. Výzvu na odstránenie nedostatkov zasiela Odbor regionálneho rozvoja na e-mailovú
adresu žiadateĐa uvedenú v žiadosti. Ak nemá žiadateĐ e-mailovú adresu, žiadateĐa vyzve
telefonicky. Pri nedodržaní lehoty 5 pracovných dní na odstránenie nedostatkov zo strany
žiadateĐa hrozí, že nebude žiadosĢ Ćalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s
ustanovením ýl. IX. ods. 2. VZN PSK v platnom znení.
4. Zoznam a poradie žiadateĐov, ktorí spĎĖajú podmienky na poskytnutie dotácie a zoznam
žiadateĐov, ktorí boli vyradení z ćalšieho posudzovania za jednotlivé programy navrhuje
komisia pre pridelenie dotácií podĐa ýl. 5 bod 7, na základe hodnotenia interných
a externých expertov.
5. Komisia, ktorá navrhuje pridelenie dotácie je zložená z expertov pre oblasĢ:
• cyklodopravy,
• kultúrnych pamiatok,
• pútnického turizmu,
• športovísk,
• regionálneho rozvoja.
6. ýlenovia komisie budú menovaní predsedom PSK a jej zloženie bude zverejnené na
webstránke PSK.
7. Návrh komisie je predložený na prerokovanie vecne príslušným odborným komisiám pri
ZastupiteĐstve PSK.
8. Zoznam žiadateĐov o poskytnutie dotácie, predkladá odbor financií PSK na prerokovanie
do finanþnej komisie zriadenej pri ZastupiteĐstve PSK. Po prerokovaní v komisii následne
materiál predkladá na rokovanie ZastupiteĐstvu PSK.
9. Po schválení materiálu v ZastupiteĐstve PSK vedúci odboru financií PSK zverejní v lehote
do 10 dní od podpisu uznesenia na webovom sídle PSK (www.po-kraj.sk) zoznam
žiadateĐov, ktorým bola pridelená/nepridelená dotácia ZastupiteĐstvom PSK.

Zmluva o poskytnutí dotácie:
1. Na základe uznesenia ZastupiteĐstva PSK o pridelení dotácie bude so žiadateĐom
(prijímateĐom) uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie (ćalej len „zmluva“), ktorú
vypracováva Odbor regionálneho rozvoja.
2. Úspešný žiadateĐ bude vyzvaný, aby do 5 pracovných dní od vyzvania doruþil potrebné
náležitosti podĐa Prílohy þ. 3 B výzvy - Zoznam povinných príloh ku podpisu zmluvy o
poskytnutí dotácie.
3. Základné náležitosti Zmluvy o poskytnutí dotácie sú uvedené v ýl. IX. ods. 13. VZN PSK
v platnom znení.
Vyúþtovanie podporenej þinnosti:

1.

PrijímateĐ je povinný vykonaĢ vyúþtovanie podporenej þinnosti a povinného
spolufinancovania (ćalej len „vyúþtovanie projektu“) na tlaþive uvedenom v prílohe výzvy
(Príloha þ. 2) v termíne:
• do 30 kalendárnych dní od úþinnosti zmluvy, ak termín realizácie podporenej
þinnosti bol pred uzatvorením zmluvy,
• do 30 kalendárnych dní od posledného dĖa termínu realizácie podporenej þinnosti,
ak došlo k uzatvoreniu zmluvy pred termínom realizácie podporenej þinnosti,
najneskôr však do 30.11.2021.
• þiastoþne vyúþtovanie najneskôr do 30.11. príslušného roku, ak sa poskytnutá
dotácia použije na obdobie presahujúce rozpoþtový rok.

2.

PrijímateĐ je povinný realizovaĢ podporenú þinnosĢ uvedenú v zmluve vopred na vlastné
náklady.
Za výdavky na podporenú þinnosĢ sa považuje súþet výšky schválenej dotácie a výšky
spolufinancovania zo schválenej dotácie.
Oprávnené výdavky:
• z vecného hĐadiska sa za oprávnené výdavky považujú preukázateĐné výdavky
súvisiace s realizáciou podporenej þinnosti na obstaranie služieb, tovarov a
stavebných prác súvisiacich s cieĐom daného projektu v rámci daného programu
a jeho oprávnených aktivít.
• z þasového hĐadiska sa za oprávnené výdavky považujú výdavky prijímateĐa,
ktoré vznikli v lehote súvisiacej s termínom realizácie podporenej þinnosti
uvedenej v zmluve o poskytnutí dotácie.
• pri Programe 2 predstavujú výdavky deklarované na základe potvrdenia
o oprávnenosti výdavkov, ktoré vydá RO/SORO resp. Správy z finanþnej
kontroly, ktorá potvrdzuje oprávnenosĢ výdavkov spolufinancovaného projektu.

3.
4.

5.

O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú
evidenciu podĐa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

PrijímateĐ je povinný v rámci vyúþtovania projektu preukázaĢ PSK, že výdavky vynaložené
na projekt sú preukázateĐne a jednoznaþne použité v priamej súvislosti s podporovanou
þinnosĢou.
Všetky originály úþtovných dokladov, vzĢahujúce sa k využitiu dotácie, budú uložené
v zmysle úþtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateĐa a budú obsahovaĢ názov
podporovanej þinnosti, oznaþenie zmluvy a výšku dotácie z vlastných príjmov PSK a text:
„Projekt podporený z rozpoþtu PSK“ (oznaþenie dokladov sa nevzĢahuje na Program 2).
Vyúþtovanie dotácie je potrebné doruþiĢ poštou, alebo do podateĐne PSK. Odbor
regionálneho rozvoja vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúþtovania.
Vyúþtovanie obsahuje:
a) Prílohu þ. 2 - Rozpoþet projektu, v ktorej je potrebné vyplniĢ stĎpec „SkutoþnosĢ“,
b) fotokópie úþtovných dokladov, (pre Program 2 - potvrdenie o oprávnenosti
výdavkov potvrdené RO/SORO resp. Správa z finanþnej kontroly, ktorá
potvrdzuje oprávnenosĢ výdavkov spolufinancovaného projektu)
c) fotokópie bankových výpisov/výdavkových pokladniþných dokladov
potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpoþet projektu,
(nerelevantné pre Program 2)
d) správu o vyhodnotení realizácie projektu,
e) fotodokumentáciu z realizácie na preukázanie publicity PSK.
Výzvu na odstránenie nedostatkov vyúþtovania zasiela Odbor regionálneho rozvoja na emailovú adresu žiadateĐa uvedenú v žiadosti. Ak nemá žiadateĐ e-mailovú adresu, žiadateĐa
vyzve telefonicky.
Na odstránenie nedostatkov je stanovená lehota 5 pracovných dní od doruþenia výzvy na
odstránenie nedostatkov. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany prijímateĐa nebudú
prijímateĐovi poukázané finanþné prostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy.
Odbor regionálneho rozvoja po kontrole správnosti predložených dokladov postupuje na
odbor financií Ú PSK ŽiadosĢ o poukázanie dotácií, na základe ktorej budú poukázané
prijímateĐovi finanþné prostriedky na úþet uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie
bezhotovostnou formou.

Dotácia na podporenú þinnosĢ:

1) Dotáciu možno použiĢ refundáciu výdavkov spojených s podporovanou þinnosĢou, ktorá je
uvedená v zmluve o poskytnutí dotácie, ak výdavky boli realizované v termíne, rozsahu a
na úþel stanovený v zmluve o poskytnutí dotácie.
2) Podporovaná þinnosĢ musí byĢ v súlade so strategickými dokumentmi pre rozvoj kraja,
ktoré sú zverejnené na https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-rr/dokumentyregionalneho-rozvoja/

ýasové rozpätie pre poskytovanie informácií:
• v pracovných dĖoch od 13:00 h – 15:00 h.
Kontakt na poskytovanie informácií o výzve:
Ing. Juraj Panov
e-mail: juraj.panov@vucpo.sk
tel. þíslo: 051/7081 537
Imrich KrajĖák
e-mail: imrich.krajnak@vucpo.sk
tel. þíslo: 051/7081 527
PhDr. Zuzana Salokyová
e-mail: zuzana.salokyova@vucpo.sk
tel. þíslo: 051/7081 538
V. Prílohy
1. Príloha þ. 1 - ŽiadosĢ o poskytnutie dotácie podĐa VZN PSK þ. 57/2017 v platnom znení
2. Príloha þ. 2 - Rozpoþet projektu (stĎpec „SkutoþnosĢ“ – vypĎĖa sa pri vyúþtovaní projektu)
3. Príloha þ. 3 - Zoznam povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie
V Prešove dĖa xx.xx.2019
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja
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VÝZVA PRE REGIÓN
na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2019
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie podĐa VZN PSK þ. 57/2017 v platnom znení
Program:
Podprogram:
1. ÚDAJE O ŽIADATEďOVI
Názov/meno:
Sídlo:
Ulica:
PSý:
Obec:
Okres:
Kraj:
ýíslo telefónu:
E-mail:
Právna forma*:
IýO:
Štatutárny zástupca žiadateĐa
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia:
ýíslo telefónu:
E-mail:
Štatutárny zástupca žiadateĐa (ak sú viacerí)
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Funkcia:
ýíslo telefónu:
E-mail:
Bankové spojenie
Názov banky:
IBAN:
* Neuvádza sa, ak žiadateĐom je obec

2. ÚDAJE ZA ÚýELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA (VypĎĖa len žiadateĐ, ktorý
žiada dotáciu na rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy a práce na nehnuteĐnostiach)

Názov katastrálneho územia:
Parcelné þíslo pozemku registra "C"
alebo "E":
ýíslo listu vlastníctva:
Súpisné þíslo stavby:
ýíslo bytu/nebytového priestoru:
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3. ÚDAJE O PROJEKTE
Názov projektu:
Miesto realizácie:
Termín realizácie: (od...do...)
Celkový rozpoþet:
Požadovaná výška dotácie od PSK**:
(maximálne podĐa programu)

Minimálne spolufinancovanie: (50 %
z požadovanej dotácie)

0,00 €
0,00 €

** Pri zadaní hodnoty požadovanej dotácie - max. podĐa programu, v žltom okienku sa automaticky vyráta 50 % z
požadovanej dotácie (v prípade že prijímateĐ bude spolufinancovaĢ dotáciu väþšou mierou je potrebné v žltom okienku
prepísaĢ hodnotu a bode 4. Struþná charakteristika projektu opísaĢ túto skutoþnosĢ)

4. STRUýNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU (odôvodnenie žiadosti, popis zámeru
projektu, vymenovanie predpokladaných položiek s finanþnými nákladmi - max. 5000 znakov)
Inštrukcia na vyplnenie:
ŽiadateĐ uvedie hlavný cieĐ projektu a spôsob, akým prispieva k rozvoju kraja (uviesĢ súlad so strategickými
dokumentmi kraja).
ŽiadateĐ uvedie aké sú vlastnícke vzĢahy k nehnuteĐnostiam a majetku, ktorý je predmetom projektu, a tiež aké
povolenia sú potrebné pre realizáciu projektu, kedy boli vydané.
ŽiadateĐ uvedie akým spôsobom zabezpeþí udržateĐnosĢ projektu (finanþné, materiálne, personálne
zabezpeþenie udržateĐnosti projektu).
ŽiadateĐ uvedie plánovaný spôsob zabezpeþenia propagácie finanþnej spoluúþasti PSK.
ŽiadateĐ uvedie pre akú cieĐovú skupinu je projekt urþený.

Ϯͬϭ
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ýestne vyhlasujem, že subjekt ktorý zastupujem/e:
1. nemá daĖové nedoplatky
2. a) nemá evidované nedoplatky poistného na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie (v sociálnej poisĢovni a každej zdravot-nej poisĢovni), alebo
b) nemá zamestnancov
3. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podĐa osobitného predpisu (zákon
þ. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona þ. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce),
4. má vysporiadané finanþné vzĢahy s rozpoþtom PSK a nie je dlžníkom PSK,
5. má vysporiadané finanþné vzĢahy so štátnym rozpoþtom,
6. nie je voþi nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií) (napr. zákon NR SR þ. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekuþnej þinnosti (Exekuþný poriadok) a o zmene a doplnení ćalších zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR þ. 563/2009 Z. z. o správe daní (daĖový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov),
7. nie je voþi nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (zákon þ. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); uvedené neplatí ak je žiadateĐom subjekt
verejnej správy,
8. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímaĢ dotácie alebo subvencie
9. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímaĢ pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ

Vyhlasujem, že údaje v žiadosti a prílohách sú pravdivé.
V zmysle zákona NR SR þ. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov súhlasím so spracovaním a s prístupnením uvedených údajov.

V.............................. dĖa:

.....................................................................................................
Peþiatka a podpis/y štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov
žiadateĐa
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VÝZVA PRE REGIÓN
na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2019
ROZPOýET PROJEKTU
Program:
Podprogram:
ŽiadateĐ:
Kontakt na osobu zodpovednú za
vypracovanie rozpoþtu:
Názov projektu (musí byĢ identický s názvom
projektu uvedenom v Prílohe þ. 1 - ŽiadosĢ...) :

Termín konania (od .... do) - (podĐa Prílohy þ. 1 ŽiadosĢ ...):

Miesto konania:

Celkový rozpoþet
(v €)

Položka

Žiadané od PSK
(v €)

I. Náklady na projekt - KAPITÁLOVÉ

SkutoþnosĢ
(vypĎĖa sa pri vyúþtovaní)
(v €)

VÝDAVKY

1. Nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
2. Prípravná projektová dokumentácia
3. Realizácia stavieb a ich technického
zhodnotenia
4. Ostatné kapitálové náklady
I. Náklady na projekt (SPOLU) - KV

0,00

0,00

0,00

Položka

Celkový rozpoþet
(v €)

Žiadané od PSK
(v €)

SkutoþnosĢ
(vypĎĖa sa pri vyúþtovaní)
(v €)

X

0,00

0,00

X

II. Príspevok z PSK
IV. Ćalšie zdroje krytia - povinné
spolufinancovanie

0,00

Poznámka: þasĢ IV. Ćalšie zdroje krytia - povinné spolufinancovanie - uviesĢ zdroj krytia (napr. zdroje obce, sponzorský príspevok, ... )

X
X
X

PotvrdiĢ pri predkladaní žiadosti:

vypracoval

dátum

peþiatka

podpis štatutárneho/šatutárnych
zástupcu/zástupcov

dátum

peþiatka

podpis štatutárneho/šatutárnych
zástupcu/zástupcov

PotvrdiĢ pri vyúþtovaní:

vypracoval

ϭͬϭ

Príloha þ. 3
A) Zoznam povinných príloh k žiadosti na poskytnutie dotácie
a) rozpoþet podporovanej þinnosti (podĐa vzoru zverejneného vo výzve),
b) Projektová dokumentácia s položkovitým rozpoþtom.

B) Zoznam povinných príloh ku podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie
a) kópia dokladov o právnej forme žiadateĐa (napr. výpis z obchodného alebo iného registra
preukazujúceho vznik a právnu formu žiadateĐa, zakladateĐská listina alebo zriaćovateĐská listina
žiadateĐa vrátane dodatkov, prípadne štatút zariadenia ak žiadateĐ nemá povinnosĢ maĢ
zakladateĐskú listinu, stanovy, živnostenský list), 1
b) kópia dokladu o pridelení IýO,
c) kópia dokladov o voĐbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad
dokumentujúci oprávnenie konaĢ v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladov o právnej
subjektivite (štatút, stanovy, zakladateĐská listina, spoloþenská zmluva, a pod.),
d) kópia zmluvy o zriadení úþtu,
e) povolenia relevantných inštitúcií potrebné na realizáciu projektu (Stavebný úrad, Pamiatkový úrad,
Orgány ochrany prírody a pod.),
f) kópia nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy oprávĖujúcej realizáciu projektu na danej nehnuteĐnosti s
dobou platnosti minimálne 10 rokov (ak žiadateĐ nie je vlastníkom predmetnej nehnuteĐnosti).

Poznámka: Ak z technických dôvodov nebude možné získaĢ údaje alebo výpisy z informaþných
systémov verejnej správy (register právnických osôb, podnikateĐov a orgánov verejnej moci,
informaþný systém katastra nehnuteĐností) v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, Prešovský
samosprávny kraj je oprávnený požiadaĢ oprávneného žiadateĐa o predloženie výpisov z príslušných
zdrojových registrov v listinnej podobe.


NevzĢahuje sa na obce a subjekty, na ktoré sa vzĢahuje zákon proti byrokracii
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