SPRÁVA O REALIZÁCII PROJEKTU
PRIEBEŽNÁ

Názov projektu

X ZÁVEREČNÁ

A. Všeobecné údaje
Vinohradnícka Cyklocesta

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie
Začiatok projektu
Ukončenie projektu
Kraj:
Miesto realizácie
Okres:
projektu
Iné1:
Správa za sledované obdobie

1251/D170/2015
23.7.2015
10.10.2016
Bratislavský
Bratislava

Prijímateľ2

Slovenský dom Centrope

Adresa
Kontaktná osoba
Funkcia
Telefónne číslo
E-mail

Sabinovská 16
Ing. Tatiana Mikušová
riaditeľka
0903 826 125
Domcentropy@gmail.com

od 23.7. 2015 do 10.10.2016

B. Čestné vyhlásenie prijímateľa
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca3) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o
poskytnutí finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne
písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.
Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za vypracovanie Ing. Zuzana Baloghová
správy:
Miesto podpisu: Bratislava
Dátum podpisu: 6.10.2016
Podpis osoby zodpovednej za
vypracovanie správy:
Titul, meno a priezvisko
splnomocnená za štatutárny Ing. Tatiana Mikušová
orgán prijímateľa:
Miesto podpisu: Bratislava
Dátum podpisu: 6.10.2016
Podpis štatutárneho zástupcu:

1 Uveďte napr. názov obce, mikroregiónu
2 Presný názov prijímateľa podľa aktuálneho údaja v registri záujmových združení právnických osôb
3 Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa

C. Ciele projektu
Stručne popíšte stav napĺňania cieľa a špecifických cieľov projektu
Dodávatelia pre obidve DUR dokumentácie boli vybraní v zmysle zákona o VO (spôsobom EKS) a následne zazmluvnení.
Dodávatelia vypracovali projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie pre úsek Sv. Júr- Vinosady a pre druhý úsek TrnavaDoľany, Dolné Orešany- Trstín.
Taktiež boli realizované špecifické ciele projektu: Tématický workshop, propagácia a projektový a finančný manažment.

D. Výstupové indikátory projektu
Indikátor4
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota
Počet vypracovaných projektových dokumentácií na
2
2
územné rozhodnutie
47- úsek TTSK 1547- úsek TTSK 15Počet km s vypracovanou DÚR
úsek BSK
úsek BSK
Počet vypracovaných projektových dokumentácií na
0
0
stavebné povolenie
Počet km s vypracovanou DSP
0
0

Rozdiel
0
0
0
0

E. Správa o aktivitách
Číslo
aktivity

Názov aktivity

Začiatok Ukončenie5

1

Vypracovanie PD ÚR
pre úsek Sv. JúrVinosady a

12.5.2016

9.9.2016

2

Vypracovanie PD ÚR
pre úsek TrnavaDoľany, Dolné
Orešany- Trstín

12.5.2016

9.9.2016

3

Výmena Know- how
prostrednístvom
Workshopu

27.9.2016

27.9.2016

4

Propagácia a mediálna 7/2016
práca

10/2016

5

Projektový
manažment

6/2015

10/2016

Popis realizácie aktivity
Všetky požadované technické špecifikácie
DUR boli dodávateľom v zmysle
požiadaviek zo zmluvy o dielo č.
Z20169898_Z vypracované
a objednávateľovi odovzdané.

Výstupy a dosahy
aktivity

DÚR bola odovzdaná
partnerovi BSK na
ďalšie spracovanie:
Majetkoprávne
vysporiadanie
pozemkov, následná
DSP a realizácia.
Všetky požadované technické špecifikácie DÚR bola odovzdaná
DUR boli dodávateľom v zmysle
partnerovi TTSK na
požiadaviek zo zmluvy o dielo č.
ďalšie spracovanie:
Z20169897_Z vypracované
Majetkoprávne
a objednávateľovi odovzdané.
vysporiadanie
pozemkov, následná
DSP a realizácia.
Usporiadanie tematického workshopu:
Sieťovanie
vinohradníctvo a cykloturistika. Výmena a získavanie Knowpríkladov do praxe.
how partnerov pre
oblasť cyklodoprava
a cykloturizmus.
Propagácia v odborných časopisoch
Propagácia
BIKER a RELAX, regionálne printové
v odborných,
média, web stránky partnerov a žiadateľa. regionálnych
a cezhraničných
médiach.
Príprava a podanie projektu, komunikácia
s verejnou správou na všetkých úrovniach,
komunikácia a spolupráca so zahraničným
partnerom. Aktivity spojené so
zabezpečením dodávateľov
prostredníctvom VO, spolupráca
s dodávateľmi aktivít , preberanie
Zabezpečenie
a kontroling DÚR. Zabezpečenie
všetkých aktivít
workshopu a propagácie projektu,
projektu.

4 Údaje o spojenej PD na ÚR a SP priraďte iba k indikátorom na DSP
5 Ak aktivita nie je ukončená, uvedie sa „Prebieha“

zúčtovanie projektu, finančný manažment.

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v časovom pláne realizácie projektu
žiadne

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri realizácii aktivít projektu
žiadne

Popíšte a odôvodnite prípadné rozdiely alebo odchýlky vo výstupoch a dosahoch aktivít projektu
Odchylky pri finančnom plnení aktivít 1 a 2.
Dodávateľ 1, bol zazmluvnený v celkovej výške 15840 Eur, ale poskytnutá dotácia bola na 19794 Eur . Rozdiel 3954 Eur bude
poskytovateľovi vrátený.
Dodávateľ 2 , bol zazmluvnený v celkovej výške 17184 Eur, ale poskytnutá dotácia bola na 19500 Eur . Rozdiel 2316 Eur bude
poskytovateľovi vrátený.

Číslo
partnera
1
2
3

F. Zapojenie projektových partnerov do aktivít projektu
Číslo
Názov partnera
Činnosť partnera
aktivity
BSK
1,3,4,5
Rozvoj regiónu v oblasti infraštruktúry a turizmu
TTSK
2,3,4,5
Rozvoj regiónu v oblasti infraštruktúry a turizmu
Stadtgemeinde Neusiedler am See 3
Know- how o rozvoji cykloinfraštruktúry

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri spolupráci partnermi projektu
žiadne

G. Publicita projektu

www.domcentrope.sk
www.region-bsk.sk,
www.region-ttsk.sk

1

Obdobie
realizácie
2-10.2016

2

10.2016

Prezentácia aktivít projektu

Web stránka cezhraničného
portálu

www.tourcentrope.eu

1

10.2016

Prezentácia aktivít projektu

Články

Časopis BIKER a časopis
RELAX

2

10.2016

Prezentácia aktivít projektu

Forma6
Webstránka žiadateľa
Webstránky partnerov

Médium6

6 Forma - napr. reportáž v TV; Médium - napr. RTVS

Množstvo

Popis publicity
Prezentácia aktivít projektu

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri publicite projektu
žiadne

H Nadväzujúce aktivity7
Aktivita

Predpokladaný termín

Výstup

Propagácia pri ukončení projektu
Vinohradnícka cyklocesta – cykloznačenie,
2 cyklocentrá na trase
Zabezpečenie realizačnej dokumentácie na
stavebné povolenie

10.2016

Printové média, e-media

11.2016

cykloznačenie, 2 cyklocentrá na trase

2017

DSP

Poradové číslo VO
Číslo aktivity
Názov aktivity
Predmet VO
Nákladová skupina
Suma vyhradená v
rozpočte
Postup VO
Dátum začiatku VO
Počet ponúk
Dátum vyhodnotenia VO
Dátum uzatvorenia
zmluvy
Názov dodávateľa
Zmluvná suma s DPH
Dátum dodania predmetu
VO
Dátum úhrady

I. Správa o verejnom obstarávaní8
1.
2.
5
5
Projektový manažment
Projektový manažment
PD na ÚR pre úsek Sv. JúrPD na ÚR pre úsek TrnavaVinosady
Doľany, Dolné Orešany- Trstín
19794 Eur

19500 Eur

EKS
30.3.2016
1
18.4.2016

EKS
30.3.2016
2
18.4.2016

2.5.2016

2.5.2016

Civil Engineering
15840 Eur

Civil Engineering
17184 Eur

15.9.2016

15.9.2016

4.10.2016

5.10.2016

3.

7 Uveďte a v krátkosti popíšte aké aktivity plánujete po ukončení projektu a aké sú možnosti ďalšieho využitia výsledkov projektu
8 V prípade väčšieho počtu VO skopírujte tabuľku a vložte ju nižšie

Vypracovanie projektovej
dokumentácie na územné
rozhodnutie pre úsek Sv. JúrVinosady
Vypracovanie projektovej
dokumentácie na územné
rozhodnutie pre úsek TrnavaDoľany, Dolné Orešany- Trstín
Výmena Know-how
prostredníctvom workshopu

Projektová dokumentácia
Služby 518
pre ÚR

19 794,00 €

15 840,00 €

3 954,00 €

0,00 €

10

2

Projektová dokumentácia
Služby 518
pre ÚR

19 500,00 €

17 184,00 €

2 316,00 €

0,00 €

10

449,25 €

10

350,00 €
200,00 €

10
9

Prenájom a občerstvenie
3

Propagácia a mediálna práca

Projektový manažment

1

5

Tlmočnícke služby
Doprava
Inzencia v odbornom
4
časopise
Projektový manažment
Projektový manažment
Odvody
Odvody
Odvody

Všetky aktivity spolu:

Služby 518

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Služby 518

0,00 €

0,00 €

0,00 €

600,00 €

10

Osobné náklady 521
Osobné náklady 521

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1 423,97 €
1 788,48 €
753,53 €
1 249,77 €
284,20 €

9
9
9
9
9

39 294,00 €

33 024,00 €

6 270,00 €

7 099,20 €

Danový úrad 524

Sociálna poisťovňa 524
Zdravotná poisťovňa 524

9 Uvedie sa podľa schváleného rozpočtu
10 Uvádza sa súčet sumy výdavkov za tovary, práce a služby a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.
11 Čísla účtovných dokladov podľa prílohy č. 2 a 3 zmluvy.

P. č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

12

Prílohy k správe
Názov prílohy
Finančné vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 2 zmluvy
Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov podľa prílohy č. 3 zmluvy
Fotokópie účtovných dokladov uvedených v prílohe č. 2 zmluvy
Fotokópia dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov
a písomná informácia o odvedení výnosov. Písomná informácia sa doručí
aj v prípade, ak na osobitnom účte nevznikli žiadne výnosy.
Fotokópia dokladu o vrátení nevyčerpanej dotácie a písomná informácia o
vrátení nepoužitej časti dotácie (s uvedením výšky vrátenej časti dotácie,
dôvodu vrátenia časti dotácie). Písomná informáciu podľa predpísaného
vzoru sa doručí aj v prípade nulového zostatku na osobitnom účte.
Kópia výstupu projektu – projektovej dokumentácie12
Právoplatné stavebné povolenie resp. písomné oznámenie stavebného
úradu, v úradne osvedčenej fotokópii12 alebo:
- výkres trasovania úseku cyklotrasy na mape12,
- zoznam čísel listov vlastníctva vrátane súpisu parciel podľa aktuálneho
stavu katastra nehnuteľností12,
- súhlas vlastníkov nehnuteľností s realizáciou projektu (iba pre DSP)12

Priložte iba k záverečnej správe

Počet
1
1

1

1

