
B/ ZÁVEREČNÁ PROGRAMOVÁ SPRÁVA

1. Súhrnný popis realizovaných aktivít:
(v popise projektu uvádzajte konkrétne údaje a dosiahnuté výsledky)

 V projekte sme zrealizovali aktivity ktoré sme si predsavzali. Boli osadené lavičky 
a kameninový kôš na odpadky, jednu lavičku nám pomohla zafinancovať obec. Popri hlavnej 
ceste a pri lavičkách sme vysadili lipy malolisté a krušpany vždyzelené. Pred lavičkami sme 
urobili skalku, kde sme vysadili skalničky a jarné cibuľoviny

2. Ciele projektu a ich naplnenie:
(vaše zhodnotenie projektu, pokračovanie aktivít projektu po vyčerpaní finančnej podpory)
 
Projekt naplnil naše potreby a pomohol zrealizovať tak sen mnohých občanov obce, ktorý túžili po jej skrášlení.
Obecný úrad v Soľníku tak ako aj miestny obyvatelia sa zaviazali a prisľúbili pomoc pri ošetrovaní, orezávaní 
stromov a okopávaní skalničiek. V zapojení širokej verejnosti vidíme veľký prínos a význam pre ďalšie 
skrášľovanie tohto síce malého ale veľmi útulného námestíčka v obci Soľník.  

3. Fotodokumentácia/mediálne výstupy:
(uveďte akou formou a v akom rozsahu ste projekt prezentovali, priložte ukážky, výstrižky 
z periodík, reakcie na projekt)  
 Projekt bol prezentovaný v obecnom rozhlase, informoval o termíne realizácie a pozýval 
všetkých občanov na pomoc pri výsadbe drevín. Odozva bola nad naše očakávania a do 
realizácie sa zapojili veľa miestnych ale aj dobrovoľníkov z okolia a sympatizantov VOZ.
Pripravujeme článok do regionálneho týždenníka Stropkovské spektrum

C/ ZÁVEREČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA 

1. Skutočné výdavky 
(uveďte konkrétne vyčíslenie jednotlivých položiek z rozpočtu použitých z finančných 
prostriedkov nadácie v projekte)
 
KK Rozhanovce – nákup drevín  krov a skalničiek -  Sk
Baumax Prešov – nákup cibuľovín do skalky – Sk
Zakúpenie 2 lavičiek a 1 koša na odpadky – Sk
Cestovné náklady - Sk



Záverečná správa 
 

     

A/ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
              
1. Názov projektu:           1. Názov projektu:           1. Názov projektu:           1. Názov projektu:           
Ozelenenie verejného priestoru v obci SoľníkOzelenenie verejného priestoru v obci SoľníkOzelenenie verejného priestoru v obci SoľníkOzelenenie verejného priestoru v obci Soľník

2. Názov organizácie:2. Názov organizácie:2. Názov organizácie:2. Názov organizácie:

 Východoslovenské ochranárske združenie Východoslovenské ochranárske združenie Východoslovenské ochranárske združenie Východoslovenské ochranárske združenie
3. Sídlo organizácie:3. Sídlo organizácie:3. Sídlo organizácie:3. Sídlo organizácie:
Ulica  

Soľník č.13
 
Soľník č.13
 
Soľník č.13

PSČ a mesto 090 31 Kolbovce090 31 Kolbovce090 31 Kolbovce

Okres/Kraj  Prešovský IČO  

4. Predkladateľ záverečnej správy:4. Predkladateľ záverečnej správy:4. Predkladateľ záverečnej správy:4. Predkladateľ záverečnej správy:
Meno a priezvisko  

Ľubomír Karaman
 
Ľubomír Karaman
 
Ľubomír Karaman

Funkcia v organizácii  Predseda Tel. 
 0907 307 175

Funkcia v organizácii  Predseda

e-mail
karaman1@post.sk

5. Zmluvná suma:
(výška podpory z nadácie)
5. Zmluvná suma:
(výška podpory z nadácie)
5. Zmluvná suma:
(výška podpory z nadácie)
5. Zmluvná suma:
(výška podpory z nadácie)

30 000 SK 30 000 SK 30 000 SK 30 000 SK 
6. Dátum podpísania zmluvy:6. Dátum podpísania zmluvy:6. Dátum podpísania zmluvy:6. Dátum podpísania zmluvy:

7. Správa zahŕňa obdobie:
(začiatok a koniec realizácie projektu)
7. Správa zahŕňa obdobie:
(začiatok a koniec realizácie projektu)
7. Správa zahŕňa obdobie:
(začiatok a koniec realizácie projektu)
7. Správa zahŕňa obdobie:
(začiatok a koniec realizácie projektu)

    

2 Vyúčtovanie zmluvnej sumy  – príloha záverečnej správy2 Vyúčtovanie zmluvnej sumy  – príloha záverečnej správy



 
K vyúčtovaniu žiadame predložiť fotokópie účtovných dokladov. Kópie účtových 
dokladov hradených z tohto daru musia byť zreteľne označené nápisom Nadácia 
Slovenskej sporiteľne. 

Účtovné doklady:
 Faktúry
 Výpisy z registračných pokladníc
 Cestovné doklady spolu s cestovným príkazom
 Darovacie zmluvy (dohody o poskytnutí finančného príspevku)
 Výdavkový pokladničný doklad organizácie v prípade hotovostnej platby
 Bankový výpis organizácie (nie prevodový príkaz) v prípade bezhotovostnej 

platby
 Iné

 
K vyúčtovaniu žiadame predložiť fotokópie účtovných dokladov. Kópie účtových 
dokladov hradených z tohto daru musia byť zreteľne označené nápisom Nadácia 
Slovenskej sporiteľne. 

Účtovné doklady:
 Faktúry
 Výpisy z registračných pokladníc
 Cestovné doklady spolu s cestovným príkazom
 Darovacie zmluvy (dohody o poskytnutí finančného príspevku)
 Výdavkový pokladničný doklad organizácie v prípade hotovostnej platby
 Bankový výpis organizácie (nie prevodový príkaz) v prípade bezhotovostnej 

platby
 Iné

3.  Iné zdroje použité v projekte: 
(ak ste na Váš projekt získali aj iné zdroje, uveďte zoznam týchto zdrojov a jednotlivé 
položky z neho hradené)

3.  Iné zdroje použité v projekte: 
(ak ste na Váš projekt získali aj iné zdroje, uveďte zoznam týchto zdrojov a jednotlivé 
položky z neho hradené)

Projekt sme financovali iba zo zdrojov ktoré nám poskytla Nadácia SLSP.Projekt sme financovali iba zo zdrojov ktoré nám poskytla Nadácia SLSP.

  

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.
Dátum a podpis predkladateľa Dátum, pečiatka a podpis štatutárneho 

zástupcu organizácie
 11.12.2007  11.12.2007

Poznámka:
údaje označené * vypĺňa Nadácia Slovenskej sporiteľne


