ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT V RÁMCI
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE
Oblasť využitia:
(podčiarknite)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Športové aktivity
Aktivity detí a mládeže
Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecná prospešná činnosť
Sociálne veci
Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
Ekológia a životné prostredie

1. Žiadateľ

Názov právnickej organizácie, u fyzických osôb meno a priezvisko:

Túlavé kino, občianske združenie

2. Štatutárny zástupca právnickej osoby
Meno a priezvisko:

Marian Sollár

3. Adresa žiadateľa
Ignáca Gešaja 25, 900 28 Zálesie
4. Telefón, E – mail
0948 765527
tulavekino.sk@gmail.com
5. IČO, DIČ (u fyzickej osoby č. OP)
U občianskeho združenia číslo a dátum registrácie – fotokópiu dokladov
predložiť, ako prílohu k žiadosti:
VVVS/1-900/90-55423
9.1.2019
6. Bankové spojenie
(fotokópiu dokladu predložiť, ako prílohu k žiadosti)
SK1083300000002001597629
7. Druh právnickej osoby
občianske združenie
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8. Požadovaná výška dotácie od obce spolu v EUR:
600,- €
9. Účel poskytnutia dotácie
Nákup audiovizuálnej techniky
10. Predpokladaný prínos pre obec
(stručná charakteristika, bližšia špecifikácia v prílohe k žiadosti)
Obec získa automatizované nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev,
konaných v sále Kultúrneho domu. Technika bude napevno inštalovaná v sále.
Zariadenie bude pripojené na internet a v reálnom čase bude streamovať
zasadnutie na Internet a to na Youtube kanál, po skončení bude záznam naďalej
dostupný pre ďalšie sledovanie.
Obec zvýši informovanosť občanov, hlavne tých ktorí kvôli pracovným alebo
rodinným povinnostiam nemôžu na zasadnutie prísť. Toto riešenie je dôležité aj
kvôli dopravnej situácii, pretože sú časté zápchy a občania nestíhajú prísť na čas,
čo im spôsobuje stresy a neistotu.
Celé riešenie potrebuje minimálnu obsluhu a dokonca je možné spustiť
nahrávanie aj vzdialene a to aj z mobilného telefónu.
Pripojenie na internet a teda mesačné poplatky pokiaľ vzniknú bude hradiť
žiadateľ z vlastných zdrojov.
Názov projektu
Zastupiteľstvo obce Zálesie online
Popis projektu
Pevná inštalácia videotechniky do stropu sály v Kultúrnom dome, so stálym
napojením na elektrinu a súčasne so stálym napojením na internet.
Z dotácie bude zakúpená technika: Nahrávacie audio a video zariadenia, k tomu
kabeláž a inštalačné prvky, router na internet s príslušenstvom.
Samotná inštalácia a sprevádzkovanie bude urobené vo vlastnej réžii, vlastnými
silami bez potreby ďalšieho financovania.
Autor projektu
Marian Sollár
Stručné zhrnutie projektu
Projekt výrazne zvyšuje kvalitu informovanosti občanov takým spôsobom, že
nevyžaduje ďalšiu obsluhu, čím nevzniká nárok na personálne obsadenie, čiže na
ďalšiu udržateľnosť nie sú potrebné ďalšie financie.
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Popis realizácie projektu
1.
2.
3.
4.
5.

Obhliadka miesta inštalácie
Výber vhodnej techniky
Nákup vhodnej techniky
Inštalácia riešenia
Sprevádzkovanie riešenia a uvedenie do prevádzky

Cieľové skupiny

(pre koho je projekt určený, predpokladaný počet účastníkov)

Všetci občania Zálesia, ktorí sa zaujímajú o prácu samosprávy.
Cieľová skupina nemá žiadnu špecifikáciu.
Prínosy projektu do budúcnosti
-

-

zvýšenie informovanosti
dlhodobá udržateľnosť
nahrávanie a online vysielanie cez internet dramaticky zvyšuje dostupnosť
pre občanov cez počítače, mobily, tablety a pod., čo prináša aj zvýšenú
kultúru priebehu Zasadnutí OZ.
zníženie stresu pre občanov, ktorí sa nemusia naháňať v zapchach aby
okamžite získali informácie z diania zasadnutí OZ
nevnikne požiadavka na dodatočné náklady
navrhované riešenie garantuje jeho použiteľnosť a spoľahlivosť za každých
okolností

Celkový rozpočet v EUR
750,- €
Požadovaná dotácia v EUR
600,- €
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ROZPOČET PROJEKTU
Náklady (Výdavky)
Popis

Vyčíslenie

Požadovaná dotácia

IP Kamera technika

200,- €

200,- €

Externé smerové mikrofóny (3 ks)

300,- €

300,- €

Router na internet

100,- €

100,- €

Materiál káble, konektory, audiohub

100,- €

0,- €

Materiál držiaky zariadení a kotvenie

50,- €

0,- €

Inštalácia, sprevádzkovanie

0,- €

0,- €

750,- €

600,- €

Náklady - Spolu:
Výnosy (Príjmy)
Popis

Vyčíslenie

---

---

Výnosy - Spolu:

0,- €

Ďalšie zdroje krytia
Popis

Vyčíslenie

Vlastné zdroje a vlastný čas

150,- €

Zdroje krytia - spolu:

150,- €

Rozdiel = Náklady - (Výnosy + Ďalšie zdroje krytia): 7
 50,- € - 150,- € = 600,- €
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VZ
 álesí dňa 14.7.2019
__________________________________
podpis a pečiatka žiadateľa
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