
Žiadosť o poskytnutie dotácie

Sumár projektu

Poskytnutie dotácie z rozpočtu NIE
KSK v roku 2022

Názov projektu Smart riešenia pre IKT služby obce Ložín

Oblasť podpory Rozvoj vidieka

4150,00 € 
Celkové oprávnené výdavky:

90.00 %
Percentuálny podiel dotácie
na celkových oprávnených
výdavkoch

Začiatok realizácie projektu 1.4.2022 

Dátum ukončenia projektu 31.10.2022 



Predkladatel. projektu

Zadajte Vaše IČO 00325449

Názov subjektu Obec Ložín

Ulica a číslo Ložín 3l

Obec Ložín

PSČ 072 05

Krajina

Naformátovaná adresa Ložín, Ložín 31

IČO 00325449

IČ DPH

DIČ 2020738984

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

Štatutár 1: Meno Priezvisko Monika Pastírová

Štatutár 1: Funkcia Starosta

• áno
Poštová adresa zhodná so
sídlom žiadatel'a

Štatutárny zástupca

Telefón/Mobil Mgr. Monika Pastírová

E-mail starosta.lozin@gmail.com

Kontaktná osoba pre projekt

Meno, priezvisko, titul Mgr. Monika Pastírová

Pozícia Starosta

Telefón/Mobil +421 902 918 700

E-mail starosta.lozin@gmail.com

Bankové spojenie

Bankové spojenie 5600 • Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN SKlO 5600 0000 0042 9567 1001

Miesto realizácie projektu



Opis projektu

Ciel' projektu

Ciel':
Ciel'omje rozšíriť a zefektívniť obecné IKT služby modernizáciou a inováciou
skrz SMARTriešenia. Tento ciel' prispeje k podpore rozvoja vidieka,
uľahčeniu života občanov pri riešení životných situácií a zvýšeniu ich
informovanosti vo veciach verejných.

Podrobný opis projektu

Východisková situácia

Spôsob realizácie projektu

Obec Ložín sa nachádza v okrese Michalovce. V obci žije 829 obyvatel'ov. Ide
o malú obec s obmedzeným disponibiIným rozpočtom. Aj napriek
nepriaznivej finančnej situácii sa obec snaží poskytnúť svojim obyvatel'om a
návštevníkom čo najviac služieb s dôrazom na ich kvalitu.
Obec síce má vlastnú webstránku no s obmedzenými možnosťami. Preto
plánuje vytvorenie novej funkčnej oficiálnej SMARTwebstránky, mobilnej
aplikácie a digitálny rozhlas pre rozšírenie služieb, podporu informovanosti
občanov a zjednodušenie riešenia ich životných situácií.
Cierové skupiny:
• všetci obyvatelia obce vrátane návštevníkov. Dôraz je kladený na
jednoduché užívanie pre rôznych užívatel'ov (seniori, zdravotne a inak
znevýhodnených obyvatelia atď.);
• FO/POpodnikajúce/poskytujúce služby v obci alebo v jej okolí;
• zamestnanci úradu, ktorým sa zefektívni práca.
Občania pocítia prínos v zvýšenej informovanosti aj prostredníctvom novej
mobilnej aplikácie (pre Android a 105) alebo zaregistrovaním sa do služby
digitálny rozhlas. Prijímanie správ z digi rozhlasu bude podra preferencie
užívatera (SMS, mail ai.).
Potreby cieľových skupín:
• jednoduchý, finančne nenáročný a udržateľný spôsob informovania
občanov/návštevníkov o dianí v obci;
• zjednodušený prístup k informáciám a možnosti komunikácie s úradom pre
občanov (najmä seniorov);
• rozšírenie a modernizácia služieb pre šírenie dôležitých informácií,
riešenie životných udalostí, propagáciu služieb v obci.
Tento projekt rieši všetky uvedené potreby.

Hlavnou aktivitou tohto projektu je vytvorenie novej oficiálnej SMARTweb
stránky obce, SMARTmobilnej aplikácie a SMARTdigitálneho rozhlasu.
Inovácie na web stránke· dizajn, intuitívne funkčné usporiadanie prvkov
web stránky, s dôrazom na prehľadnosf a logickú nadväznosť; jednoduchá
administrácia pre užívatera (zo strany OCÚ, aj obyvatel'a); integrácia
účtovného systému; editovaterné online formuláre vrátane neoficiálneho
podania (šetria čas občanovi aj úradníkovi, zvýši sa efektivita práce);
mnoho dostupných oficiálnych formulárov, aktualizácia tlačív; kalendár
zberu odpadu s nastaviterným upozorňovaním cez app a formou e·
mailu/SMS; prehľadná, intuitívna servisná app pre pracovníka úradu; online
rezervačný systém na objekty v obci; vytvorenie sekcie pre farské oznamy.
Digitálny rozhlaa- prenos hovoreného slova (z klasického rozhlasu) do
písaného textu; automatizácia odosielania správa notifikácií podľa
preferencií správcu stránky, resp. pracovníkov obce (app, email, SMS),
ktoré môžu byť aj zvukové (výhoda pre nevidiacich).
Mobilná apllkácle - online rezervačný systém na objekty v obci; návody pre
občana na riešenie životných situácií; notifikácie o správach zasielaných z
obce a o aktualitách na web stránke; farské oznamy.
Výhodou produktov je ich kompatibilita a automatizácia používania (na
stránke sa vytvorí aktualizácia (udalosť), tá sa automaticky dostane do app
a rozpošle notifikácie a správy cez digi rozhlas).



Kraj Košický

Okres Michalovce

Mesto/Obec Obec Ložín

-
Ulica a číslo

Obecný úrad Ložín
Lokalita



Riadenie projektu bude prebiehať prevažne interne.

Situácia po realizácii projektu
a udržateľnost projektu

Výstupmi projektu sú nová SMARToficiálna webstránka obce, SMART
mobilná aplikácia a SMARTdigitálny rozhlasový systém.
Žiadateľ predpokladá, že výstupy predloženého projektu budú prospešné
nielen pre samotných obyvateľov obce, ale pre návštevníkov, fyzické a
právnické osoby pôsobiace v obci a jej okolí.
Obec má turistický potenciál (agroturizmus) a možno predpokladať, že
výstupy projektu by mohli v budúcnosti pozitívne ovplyvniť aj návštevnosť
obce.
Úspešná realizácia predloženého projektu do značnej miery podporí rozvoj
obce, a to rozšírením IKT služieb s pozitívnym sociálnym účinkom.
Smart riešenia pre IKT služby obce v rámci predloženého projektu sú
nesmierne dôležité predovšetkým v období pandémie, ktorú zažívame od
marca 2020. Digitalizácia zjednodušuje prístup k informáciám a službám
všetkým občanom, aj v prípade, že sú v povinnej karanténe. Automatizácia
procesov zefektívňuje prácu pracovníkov úradu, ktorí sú už beztak kvôli
krízovej situácii veľmi vyťažení.
Žiadateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami vyčlenenými na
zachovanie realizovanej investície minimálne počas obdobia udržatel'nosti
projektu (3 roky).
Zabezpečenie zachovania prevádzkovej a technickej udržatel'nosti projektu
aj po období udržateľnosti projektu bude vďaka vyčlenenému finančnému
krytiu z obecného rozpočtu. Pôjde o finančné prostriedky nízkej hodnoty,
napr. poplatky za aktualizácie, prípadný upgrade aplikácií.
Žiadateľ je schopný niesť riziko prípadných neoprávnených výdavkov.



Rozpočet projektu

4150,00 €
Celkové oprávnené výdavky

3735,00 €
Požadovaná dotácia vo výške
(max 90% z celkových
oprávnených výdavkov)

Vlastné zdroje 415,00 €

90.00 %
Percentuálny podiel
dotácie na celkových
oprávnených výdavkoch
(max. 90%).

Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Bežné výdavky I 3735,00 € I 415,00 € 4150,00 €

Názov výdavku Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Výdavok spolu

Inovácie IKT služieb obce - SMART web stránka 1440,00 € 160,00 € 1600,00 €

Inovácie IKT služieb obce - SMART mobilná 1215,00 € 135,00 € 1350,00 €aplikácia

Inovácie IKT služieb obce - SMART digitálny 1080,00 € 120,00 € 1200,00 €rozhlasový systém

Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Kapitálové výdavky I O,OO€ I 0,00 € 0,00 €

Názov výdavku I Požadovaná výška dotácie I Vlastné zdroje I Výdavok spolu

Požadovaná výška dotácie Vlastné zdroje Celkové oprávnené výdavky

Spolu I 3 735,00 € I 415,00 € 4 150,00 € 

Komentár k položkám rozpočtu

Rozpočtová položka pozostáva z vytvorenia SMART oficiálnej obecnej web stránky (opis v časti 4). Ide o
službu, ktorá je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektu.

Rozpočtová položka pozostáva z vytvorenia SMART mobilnej aplikácie (opis v časti 4). Ide o službu, ktorá je
nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektu.

Rozpočtová položka pozostáva z vytvorenia SMART digitálneho rozhlasového systému (opis v časti 4). Ide o
službu, ktorá je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektu.



Prílohy

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadatel'a

názov 

popis

IČO potvrdenie. pdf

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu

názov 

popis

osvedčenie o zvolení starostka 2018-2022.pdf

Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnutel'nostiam na ktorých sa realizuje projekt

Podrobný stavebný rozpočet



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.

,; žiadate!' má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja, štátnym rozpočtom a rozpočtom obcí.

,; žiadate!'ovi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie.

,; žiadate!' nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie.

,; žiadate!' nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie daňové
nedoplatky.

)C voči žiadate!'ovi 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).

,; žiadate!' ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nie je v nútenej
správe (vzťahuje sa na obce).

)C voči žiadate!'ovi ku dňu podania žiadosti nie je vedený výkon rozhodnutia
(nerelevantné pre subjekty verejnej správy).

,; žiadate!' za posledné tri roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

,; žiadate!' disponuje finančnými prostriedkami na spolufinancovanie
projektu.

,; žiadate!'ovi nebola poskytnutá dotácia z rozpočtu K5K v roku 2022.

,; aktivity projektu, alebo činnosti podporené projektom, ktoré žiadate!'
vykonáva alebo plánuje vykonávať kvalifikovať ako činnosti
"nehospodárskeho*" charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci.

,; Ako štatutárny zástupca žiadate!'a 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 OS/2022.

Záverečný podpis

Ako štatutárny zástupca žiadateľa svojim podpisom súhlasím so všetkými náležitosťami uvedenými vo
formulári žiadosti o dotáciu.



Titul, meno al,pŕ~zylsko štatutárneho zástupcu Podpis Pečiatka Dátum podpisu
-,

.
lv Meno a priezvisko osoby Mgr. Monika Pastírová
, . vyplŕiajúce] ŕorrnulér

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


