Zhrnutie realizácie projektu Zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia pri kúpe
ojazdeného automobilu
Združenie SOVA získalo od Ministerstva hospodárstva dotáciu vo výške 5 000 eur na realizáciu
projektu Zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia pri kúpe ojazdeného automobilu.
Primárnym cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti a právneho povedomia občanov Slovenskej
republiky pri nákupe ojazdeného automobilu, a to šírením osvety prostredníctvom aktualizácie už
existujúcej príručky Združenia SOVA a jej distribúciou medzi obyvateľov. Príručka radí kupujúcim
ojazdených automobilov ako postupovať pri ich kúpe, aby sa nestali obeťami podvodníkov. Množstvo
občanov totiž pri nákupe ojazdeného automobilu dopláca na vlastnú nevedomosť a dôverčivosť.
V priebehu prvých troch mesiacoch predseda združenia SOVA Július Petrus zaktualizoval príručku
a zaistil jej pripomienkovanie garantom projektu, ktorým sa stal predseda českého združenia SOVA
Zbyněk Veselý. Následne boli pripomienky zapracované. Aktualizácia príručky zohľadnila nové
zákonné úpravy; skúsenosti združenia, ktoré získalo v priebehu svojej činnosti; rady na najčastejšie
otázky, ktoré SOVA riešila; nové triky podvodníkov a rady ako sa nestať ich obeťou; možnosti obrany
zákazníkov a návrhy na riešenie aktuálnej situácie.
V tomto období zároveň prebiehala príprava verejného obstarávania k určeniu dodávateľa DTP
úpravy a tlače príručky. Predseda v rámci svojej koordinačnej činnosti preštudoval podmienky,
pripravil podklady a oslovil spoločnosti. Ako jediné hodnotiace kritérium bola stanovená cena, preto
bola vybraná ponuka od spoločnosti ABRAD, ktorá ponúkla zrealizovanie zákazky, t.j. DTP spracovanie
a tlač 20 000 ks príručky za 3 809 € bez DPH.
Vytlačená príručka bola začiatkom septembra rozdistribuovaná na 130 adries staníc technickej
kontroly, evidencie vozidiel a do vybraných autobazárov. Zároveň bola umiestnená na webové
stránky združenia, na Facebook a bola vydaná tlačová správa o aktualizácii príručky.
Koordinácia projektu – počas celej realizácie prebiehala koordinácia a administrácia projektu
predsedom združenia, ktorý dohliadal na včasnú a správnu realizáciu projektu. Ďalej bolo vedené
účtovníctvo. Obe tieto aktivity sú hradené zo SOVA.
Projekt bol zrealizovaný a ukončený v priebehu septembra. Z hľadiska finančného boli všetky záväzky
a platby uhradené do 10. 9. 2017. V poslednom období t.j. od 11. 9. 2017 do 31. 12. 2017 prebehol
jediný pohyb – vrátenie zostatku vo výške 10,49 eur z dotácie (vrátane úroku) (celková hodnota
dotácie 5 000 eur) na účet poskytovateľa dotácie. Platba bola zadaná 7. 12. 2017, na účet pripísaná
8. 12. 2017.

