
                                    Žiadosť o poskytnutie dotácie

Sumár projektu

Poskytnutie dotácie z rozpočtu
KSK v roku 2022

NIE

Názov projektu Zachovanie kultúrneho dedičstva v obci Brehov

Oblasť podpory Kultúra

Celkové oprávnené výdavky: 

 

4 377,91 €

Percentuálny podiel dotácie
na celkových oprávnených
výdavkoch

34.26 %

Začiatok realizácie projektu 1.5.2022

Dátum ukončenia projektu 31.10.2022



Predkladateľ projektu

Zadajte Vaše IČO 00331376

Názov subjektu Obec Brehov

Ulica a číslo Hlavná 1/57

Obec Brehov

PSČ 076 05

Krajina

Naformátovaná adresa Brehov, Hlavná 1/57

IČO 00331376

IČ DPH

DIČ 2020773326

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

Štatutár 1: Meno Priezvisko Marek Balog

Štatutár 1: Funkcia starosta

Poštová adresa zhodná so
sídlom žiadateľa

áno

Štatutárny zástupca

Telefón/Mobil 0915 945 210

E-mail obecbrehov@trenet.sk

Kontaktná osoba pre projekt

Meno, priezvisko, titul Marek Balog

Pozícia starosta

Telefón/Mobil 0915 945 210

E-mail obecbrehov@trenet.sk

Bankové spojenie

Bankové spojenie 0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN SK03 0200 0000 0000 1102 4622

Miesto realizácie projektu



Kraj Košický

Okres Trebišov

Mesto/Obec Brehov

Ulica a číslo
Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Lokalita
obec Brehov - kultúrny dom



Opis projektu 

Cieľ projektu

Cieľ: 
Zachovanie dedičstva v kultúrnom dome - malieb na stenách, ich
orámovanie a podsvietenie, ktoré odrážajú tradíciu našej obce. Ide o maľby,
ktoré boli maľované v kultúrnom dome v 60. rokoch. Tieto maľby chceme
zachovať pre ďalšie generácie a pre návštevníkov.

Podrobný opis projektu

Východisková situácia
Projekt sa bude realizovať v obci Brehov. Jedná sa o zachovanie starých
malieb na stenách kultúrneho domu, ktoré sú vo vlastníctve obce. Sú
jedinečným skvostom Brehova a širokého okolia. Tieto maľby sa rokmi
poškodili, vybledli. Maľby a okraje týchto malieb na stenách sú výrazne
popraskané, sú tam prietrhliny. Je nutná oprava a rekonštrukcia týchto
malieb. Keďže toho roku sa bude rekonštruovať schátralý kultúrny dom,
bolo by nanajvýš vhodné, aby sa zrekonštruovali aj tieto maľby. Kultúrny
dom v obci navštevujú nielen domáci, ale aj zahraniční turisti, ktorý si dané
maľby chodia pozerať a zdokumentovať.
Kultúrny dom sa nachádza v katastrálnom území obce Brehov, vedený na LV
č. 729.

Spôsob realizácie projektu
Projekt sa bude realizovať subdodávateľský. V prvom rade sa odstránia
staré nepoužiteľné obklady stien, odstránia sa tepelné vykurovacie telesá,
ktoré budú nahradené novými /nie sú v rozpočte, nakoľko sa jedná o
realizáciu z iného projektu/. Následne sa zrealizuje elektroinštalácia
potrebná na osvetlenie malieb, dôjde k zarámovaniu týchto historických
malieb. Nakoniec sa upravia steny v okolí malieb a na spodnú časť stien sa
nanesie marmolit, a spätne sa nainštalujú nové vykurovacie telesá.

Situácia po realizácii projektu
a udržateľnosť projektu

Nakoľko sa jedná o maľby zo 60.rokov, ktoré už je potrebné opraviť kvôli
zachovaniu kultúrneho dedičstva pre nasledujúce generácie, rozhodli sme
sa uchádzať o tento projekt z dôvodu, že naša obec nemá dostatočné
finančné krytie na realizáciu zachovania historických malieb. Po realizácií
daného projektu a jeho zviditeľnenia na webových stránkach a sociálnych
sieťach, naša obec očakáva zväčšená záujem o návštevu nášho kultúrneho
domu, čo pevne veríme, že výrazne prispeje k naštartovaniu cestovného
ruchu v našej obci a v širokom okolí. Nakoľko sa jedná o pamiatku vo
vlastníctve obce, po ukončení realizácie projektu sa obec bude snažiť o jej
zviditeľnenie formou kultúrny podujatí.



Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky

 

4 377,91 €

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

1 500,00 €

Vlastné zdroje 2 877,91 €

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

34.26 %

Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Bežné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Názov výdavku Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

 
Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Kapitálové výdavky 1 500,00 € 2 877,91 € 4 377,91 €

Názov výdavku Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

úprava stien a zachovanie malieb v kultúrnom
dome 1 500,00 € 2 877,91 € 4 377,91 €

 
 Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Spolu 1 500,00 € 2 877,91 € 4 377,91 €

Komentár k položkám rozpočtu

Financovanie projektu za účelom zachovania kultúrneho dedičstva v obci Brehov



Prílohy

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa

názov Brehov-IČO.pdf

popis

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

názov Osvedčenie - starosta.pdf

popis

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

názov LV 729.pdf

popis

Podrobný stavebný rozpočet

názov KD maľby - rozpočet.pdf

popis

https://vucke.egrant.sk/file/857096.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/857096.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/857097.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/857097.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/857099.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/857099.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/857100.pdf
https://vucke.egrant.sk/file/download/857100.pdf


Nepovinná príloha



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.

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

✓ 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

Marek Balog, starosta

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


