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P A R T IC IP A T ÍV N Y K O M U N IT N Ý R O Z P O Č E T

MESTA P OVA ŽSKÁ BYSTRICA

NÁVRH
PARTICIPA TÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica
č. 1/2019

Názov projektu
Meno/Názov navrhovateľa
Oblasť podpory
(uviesť podľa VZN t 1/2019)

Celkové výdavky projektu (Eur)
Nárokovaná výška podpory (Eur)
Evidenčné číslo projektu
(vyplní Mesto Považská Bystrica)

Miniarborétum
Základná škola s materskou
školou, Považské Podhradie 169,
Považská Bystrica
Životné prostredie
1 620,-€
1 500,-€
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

A. Identifikácia navrhovateľa
in fo rm ác ie o n avrh o vateľo vi
Názov/ meno predkladateľa

Základná škola s materskou školou, Považské
Podhradie169, Považská Bystrica

Právna forma a forma účtovníctva

Rozpočtová
organizácia

IČO, DIČ, IČ-DPH

42276641
Presná adresa sídla/ bydliska

2023582935

Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca predkladateľa

Mgr. Dagmar ChrabačktDVá

Telefónne č. a e-mail štatutárneho
zástupcu
Meno zodpovedného realizátora
projektu

j

Mgr. Dagmar Chrabačková

Telefónne č. a e-mail realizátora
projektu
W eb stránka predkladateľa

www.zspodhradpb.edu.sk

B. Identifikácia projektu
1. Z á k la d n é údaje o projekte
Miesto realizácie projektu

Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169,
Považská Bystrica

Termín realizácie projektu

01.08.2019

Hlavný cieľ projektu

Cieľom je vybudovať arborétum v areáli základnej školy, ktoré
poskytne žiakom a obyvateľom miestnej komunity základné
informácie a zaujímavosti o flóre regiónu

Spôsob participácie
verejnosti (zapojenia do
realizácie projektu)

Práce pri realizácii projektu - úprava jestvujúcej plochy, orba,
úprava záhonov, výsadba rastlín.

■

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

Cieľové skupiny projektu identifikácia, veľkosť/počet

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Spôsob spolupráce
s partnermi

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci materskej školy, základnej
školy, široká verejnosť.

Zážitkové učenie a podpora tvorivých schopností žiakov,
skultúrnenie a skrášlenie prostredia, vytvorenie kladné vzťahu
k prírode, ochrana rastlín a drevín, sprístupnenie širokej
verejnosti.

Rodičovské združenie pri základnej škole Považské Podhradie
169, Považská Bystrica.

Práce pri realizácii projektu- úprava jestvujúcej plochy, orba,
výsadba záhonov.

2. O pis projektu
Popis projektu

Základná škola sa nachádza v krásnom prostredí pod Považským hradom v m estskej
časti Považskej Bystrice. Školský areál je dispozičné členený na športoviská - ihriská,
detské ihrisko a oddychovú - relaxačnú časť - zeleň s lavičkami. V časti, kde sa
nachádzali dreviny, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov odstránené, vzniklo
priestranstvo, ktoré prostredníctvom realizácie projektu využijem e na vybudovanie
miniarboréta. Jeho vybudovaním skvalitním e školský vzdelávací program zam eraný na
environm entálnu výchovu. Skvalitní sa vyučovací proces na hodinách
prvouky, prírodovedy a regionálnej výchovy. Širokej verejnosti poskytne inform ácie
o flóre regiónu. O je h o údržbu sa budú starať žiaci na hodinách pracovného vyučovania,
environm entálneho krúžku a počas činnosti ŠKD. Rozloha plánovanej plochy je 520 m2.

Zám er projektu

A rborétum sa bude skladať z troch častí:
- ihličnany
- skalničky
- liečivé rastliny, trvalky.
Na realizácii projektu sa budú podieľať zam estnanci školy, rodičia, dobrovoľníci a žiaci
školy.
K vybraným druhom rastlín učitelia vypracujú m etodickú príručku, ktorá bude slúžiť ako
sprievodca arborétom a zároveň m etodický m ateriál pre vyučujúcich z iných škôl.
S účasťou tohto m ateriálu budú aj pracovné listy pre žiakov. A rborétum skrášli okolie
školy a prostredie mestskej časti, sprístupnené bude aj pre širokú verejnosť^__________
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Cieľ projektu
o

skultúrnenie a skrášlenie životného prostredia

o

vytvorenie kladného vzťahu k prírode a okoliu

o

zážitkové učenie a podpora tvorivých schopností žiakov

o

rozšírenie vedom ostí žiakov v oblasti environm entálnej výchovy

o

podpora a obohatenie výchovno-vzdelávacieho program u

o

ochrana rastlín a drevín vo svojom okolí,

ZŠ, MŠ

o

budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia

o

oboznám enie sa s flórou regiónu

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity
o

sprístupnenie arboréta širokej verejnosti

o

výsadba drevín a rastlín vlastným pričinením a starostlivosť o ne

o

vzdelávanie detí aj dospelých

o

vytvorenie m etodických m ateriálov

Aktivity projektu (názov a popis aktivít)

1.

Rastliny - V ýber druhov rastlín

2.

M etodika - Príprava a spracovanie základných inform ácií o vybraných druhoch
rastlín, tvorba m etodických materiálov, pracovných listov.

3.

Zam eranie priestoru - Zam eranie plochy, príprava pôdy.

4.

Výsadba - jednotlivých rastlín.

5.

Inform ácie - osádzanie inform ačných tabuliek k jednotlivým rastlinám.

6.

O tvorenie m iniarboréta.

Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec realizácie)

A ugust - Rastliny
A ugust - Metodika
Septem ber - zam eranie priestoru
Septem ber, O któber - výsadba, inform ácie , otvorenie m iniarboréta

Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu

Projekt m iniarborétum zverejním e na webovom sídle školy, projekt oznám im e do
rozhlasu a dám e ho publikovať do miestnych médií, na výveske v obci.
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C.

Rozpočet projektu

1. Finančné zabezpečenie realizácie projektu
Predpokladané výdavky v eurách
Zdroj
financovania
(vlastné
prostriedky,
dotácia...)

z toho
Spolu

z toho

Bežné
výdavky

Kapitálové
výdavky

Mzdy

Poistné

X

X

Tovary
a služby

Požiadavka
na MsLI

1500,00

x

1500,00

X

X

1500,00

Spoluúčasť

120,00

x

120,00

X

X

120,00

1620,00

x

1620,00

x

x

1620,00

Celkové
náklady na
projekt

2. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt
Náklady (v €) z prostriedkov
Názov výdavku

Kancelárske
potreby

Dreviny

Skalničky

Podrobný popis výdavku

Papier - materiál na
metodickú príručku,
pracovné listy
Toner - tlač metodickej
príručky a pracovných
listov
Laminovacie fólie laminovanie
informačných tabúľ
Sadenice ihličnanov:
jedle, smreky, borovice,
kosodrevina
Sadenice skalničiek:
prvosienka, snežienka,
fialka, pečeňovník,
bleduľa, plesnivec,
krókus, vres, horec,
poniklec, lobelka,
klinček...

dotácia

vlastné a i.

spolu

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

20,00

20,00

200,00

0,00

200,00

0,00

150,00

150,00

••
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Liečivé
rastliny

Sadenice a semená
liečivých rastlín: šalvia,
medovky, mäta,
pamajorán, levanduľa,
mat. dúška, majorán,
ibištek, koriander,
palina, nechtík lekársky,
rozmarín....

150,00

0,00

150,00

Pôda

Rašelina k rastlinám

200,00

0,00

200,00

Okrasné
kamene

Okruhliaky, drť
k skalničkám a drevinám

150,00

0,00

150,00

Substráty

Substrát na dreviny

150,00

0,00

150,00

Substrát na rastliny

150,00

0,00

150,00

Riečny štrk

Štrk na chodník

50,00

0,00

50,00

Záhradnícka
fólia

Biela fólia - podkladový
základ
Drevo na popisné tabule
k rastlinám, obruba
chodníkov

120,00

0,00

120,00

180,00

0,00

180,00

1500,00

120,00

1620,00

Drevo

Náklady projektu spolu
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D. Zoznam príloh
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.

Názov prílohy
Vyjadrenie podpory

Originál/kópia
1/1
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É. Čestné vyhlásenie
predkladateľa projektu/štatutárneho zástupcu predkladateľa
Čestne vyhlasujem, že:
1.
2.
3.

všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne
sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č. 1/2019
na výdavky financované z požadovanej dotácie nežiadam ani som nezískal/ -a finančné prostriedky
z iných verejných zdrojov ani z fondov Európskej únie a ani v minulosti som nezískal/ -a na ten istý
účel nenávratnú finančnú pomoc
4.
spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 1/2019;
5.
som si vedomý/ -á skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok a že rozhodnutie mesta o poskytnutí
alebo neposkytnutí dotácie je konečné a nemenné
6.
som si vedomý/ -á svojej právnej a zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené finančné prostriedky, ak
som uviedol/ -a nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo nedodržal/ -a stanovené podmienky
financovania
7. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú zastupujem,
- nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
8.
predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu a jeho organizáciám, vyšším územným
celkom ani voči iným obciam a mestám
9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie ani nebol voči nemu
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu ani návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre
nedostatok majetku a nie je v likvidácii
10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je vedený výkon
rozhodnutia
Zároveň udeľujem mestu Považská Bystrica súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej
prílohách v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, za účelom registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu ako aj ich
použitia na štatistické účely a na účely m onitorovania, reportovania a evalvácie. Som si vedom ý/a že:
súhlas so spracovaním osobných údajov m ôžem kedykoľvek bezplatne odvolať pisom nou formou.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním. O dvolanie alebo neposkytnutie súhlasu však m ôže m ať za následok nem ožnosť
vybavenia žiadosti.
doba uchovávania poskytnutých osobných údajov a ich následná likvidácii sa riadi Registratúrnym
poriadkom mesta Považská Bystrica,
príjem com osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt:
048/4146759, e-mail: zodpovednaosoba@ som i.sk), O rgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
m ám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vym azanie alebo obm edzenie spracúvania, alebo právo nam ietať proti spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť údajov,
mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na
šetrenie, sťažnosti, dozorném u orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zm ysle
§100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Titul, meno a priezvisko, podpis: Mgr. Dagmar Chrabačkovä
- predkladateľ projektu: Základná škola s materskou školou, P ovažskéJ^dhradij^l^g, Poyaij^k^Bystrica
- štatutárny zástupca predkladateľa: Mgr. Dagmar Chrabačkc '
s materskou školou
V Považskom Podhradí dňa 10.06.2019

____________ Považské Podhradie 169
-----------------------------------itrica

_____________

1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica

0

VZN 1/2019
Príloha č. 2 k VZN

/Mesto St tyPARTICIFA TÍVN V K O M U N IT N Ý ROZPOČET
M E S T A P O V A Ž S K Á B Y S T R IC A

Vyjadrenie podpory
PARTICIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU

Meno/Názov navrhovateľa projektu: Základná škola s materskou školou
Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
Názov projektu: MINIARBORÉTUM

Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Považská
Bystrica podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2019 o participatívnom komunitnom
rozpočte.
P. č.

Meno a priezvisko obyvateľa mesta

i.
2.

3.

/ / r ľh / T <

l l ± * S l /.* . IT T C .
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Adresa trvalého pobytu

Podpis,
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5.

7.

9.

10 .
11.
12.

13.

2
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1L.

14.
15.
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.

.______|
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V zm ysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
svojím podpisom taktiež dobrovoľne udeľujem mestu Považská Bystrica súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v Súhlase k podpore projektu predloženého v rámci Participatívneho kom unitného rozpočtu za účelom posúdenia a
adm inistrácie projektu, a to na dobu neurčitú. Som si vedom ý/á že:
môj súhlas spracovaním osobných údajov m ôžem kedykoľvek bezplatne písom ne odvolať, odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním .
m oje osobné údaje budú uchovávané a likvidované podľa Registratúrneho poriadku m esta Považská Bystrica,
príjem com osobných údajov sú: M esto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt: 048/4146759,
e-m ail: zodpovednaosoba@ som i.sk), O rgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
m ám právo požadovať od M esta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo
vym azanie alebo obm edzenie spracúvania, alebo právo nam ietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
údajov,
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-

mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie,
sťažnosti, dozorném u orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zm ysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.

