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Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie 
s názvom projektu  

„Doplnenie lanovej dráhy v rámci mestského ihriska“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                 Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty 

Predkladá:         Ing. Dušan Cacara, prednosta Mestského úradu 

Materiál určený pre: Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 



Dôvodová správa 
Košický samosprávny kraj vyhlásil Výzvu ID/2021- 2. kolo na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v zmysle § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja 
č. 10/2020 o poskytovaní dotácií.  

 
Termín uzavretia výzvy: 10.09.2021 
 
Link:  
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/dotacie/id/2021/druhe-kolo-vyzvy-id-
2021.html 
 
Minimálna výška pomoci je 500 € 
Maximálna výška pomoci je 10 000 € 
 
Základné informácie o výzve a projekte:  

Cieľom poskytnutia pomoci je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Košického kraja 
prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu územia kraja. 
 Hlavnou aktivitou projektu bude  osadenie lanovej dráhy pre deti v rámci existujúceho 
mestského ihriska v zmysle existujúcej projektovej dokumentácie. 
Projektová dokumentácia mestského ihriska, ktoré bolo vybudované v roku 2009, rieši realizáciu 
projektu vo viacerých etapách. Touto žiadosťou by sme chceli doplniť jeden z ďalších naprojektovaných 
hracích prvkov ihriska. 
 
Celkové oprávnené výdavky: 9 799,44 € 
Požadovaná výška dotácie : 8 819,50 € 
 
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 

- 90% nenávratný finančný príspevok,  
 - 10% vlastné zdroje žiadateľa.  
 

Oprávnení žiadatelia: - mestá a obce 
 

 Mesto Strážske podalo žiadosť pre projekt s názvom „Doplnenie lanovej dráhy v rámci 
mestského ihriska“:  

Povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je uznesenie mestského zastupiteľstva o 
predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom schvaľuje: 

• Predloženie žiadosti o dotáciu pre projekt s názvom „Doplnenie lanovej dráhy v rámci 
mestského ihriska“: 
- kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o dotáciu predložená: Výzva KSK ID/2021 
- výška povinného spolufinancovania projektu  min. 10% z celkových oprávnených výdavkov  

na realizáciu projektu  
- zabezpečenie financovania príp. neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 
 

 
V Strážskom, 17.09.2021 
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