Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019
Príloha č. 1 k VZN

Došlo dňa (pečiatka podateľne-M^Ú Považská Bystrica, čas prijatia)

í w i e s t s k ý úrad Považská B y s t r i l ,
Dožto dňa:

2 7 -06- 2019

Mesto si ty!
P A R T IC IP A T ÍV N Y K O M U N I T N Ý ROZPOČET

Ragistratúrna
značka:
Škartačný znak
a lehota:

Prílohy:

Vybavuje:

ME STA PO VA ŽS K Á BYSTRICA
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NÁVRH
PARTICIPA TÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica
č. 1/2019

Názov projektu

Poď na dvor!

Meno/Názov navrhovateľa
Oblasť podpory

Obyvatelia bytových domov
SNP 1 4 4 5 -1 4 4 8
(občiansky projekt)
Voľno - časové aktivity

(uviesť podľa VZN č. 1/2019)

Celkové výdavky projektu (Eur)

1.950,-€

Nárokovaná výška podpory (Eur)

1.500,-€

Evidenčné číslo projektu
(vyplní Mesto Považská Bystrica)

A . Identifikácia navrhovateľa
Informácie o navrhovateľovi

Názov/ meno predkladateľa

Obyvatelia bytových domov SNP 1445 -1448

Právna forma a forma účtovníctva
IČO, DIČ, IČ-DPH
Bytové domy SNP 1445, SNP 1446, SNP 1447, SNP 1448,
Považská Bystrica, 01707

Presná adresa sídla/ bydliska
Štatutárny zástupca predkladateľa
Telefónne č. a e-mail štatutárneho
zástupcu
Meno zodpovedného realizátora projektu
Telefónne č. a e-mail realizátora projektu
Web stránka predkladateľa

_

B. Identifikácia projektu
1. Základné údaje o projekte
Miesto realizácie projektu

Dvor medzi bytovými domami SNP 1445, 1146, 1447, 1448

Termín realizácie projektu

August 2019 a nasledujúce obdobie (roky)

Hlavný cieľ projektu

Aktívne a zmysluplne tráviť čas s rodinami v kruhu susedov.
Prispieť k združovaniu komunity.
Viesť deti k tráveniu voľného času v exteriéri a v pohybe.
Vzájomne si pomáhať a spolupracovať pri tvorbe priestoru, v ktorom
žijeme.
Priblížiť deťom starostlivosť o záhradu.

Spôsob participácie verejnosti
(zapojenia do realizácie projektu)

Zapojenie verejnosti je viaceré podľa druhu aktivity
Komunitná záhrada:
1) Osadenie žardiniér.
2) Zasadenie kvetov a byliniek.
3) Starostlivosť o rastliny (zavlažovanie, okopávanie...)
Športové aktivity:
4) Organizácia bedmintonového turnaju a iných turnajov
(obľúbené sú futbal, florbal)
5) Účasť na turnaji
6) Starostlivosť o športové náradie
Budovanie komunity:
7) Účasť na spoločných komunitných aktivitách vo dvore
8) Spoločná starostlivosť o zverené veci
a iná dobrovoľnícka činnosť

Cieľové skupiny projektu identifikácia, veľkosť/počet

Obyvatelia sídliska SNP, primárne z bytových domov 1445 - 1448,
ich priatelia a návštevníci.
Každá veková kategória, primárne rodiny s deťmi.
Odhadujeme zapojenie 250 obyvateľov.
1)

Priama ukážka a aktívne zapojenie detí do pestovania rastlín
- vedenie k zodpovednosti a starostlivosti.

2)
3)
4)

Stmelenie rodín pri spoločných aktivitách.
Budovanie komunity pri spoločných aktivitách.
Spoločné aktívne trávenie času vonku (nie pri počítači
a pod).
5) Budovanie zodpovednosti za zverené športové náradie.
6) Oddychová zóna

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Nie sú známi

Spôsob spolupráce s partnermi
-

2. Opis projektu
Popis projektu
Projekt „Poď na d vo r!“ je výsledkom diskusie susedov, ktorí m ajú záujem aktívne tráviť
s rodinam i voľný čas na ihrisku a na dvore, v exteriéri.
Poskytnúť zaujím avé aktivity pre rodiny, aby sa obyvatelia navzájom poznali a vytvárali si
priateľské vzťahy.
Sm e presvedčení, že práve spoločné podieľanie sa na tvorbe priestoru okolo nás, vie
priniesť pridanú hodnotu do spolužitia.
Pre všetkých, zvlášť pre deti, je nenahraditeľný pobyt vonku a pohybové aktivity.
Pri spoločných aktivitách a stm eľujú rodinné a susedské vzťahy a zvyšuje sa kvalita života.
Zámer projektu

P odporiť aktívne spolužitie kom unity susedov prostredníctvom tvorenia spoločného
priestoru, spoločných podujatí a aktivít.

Cieľ projektu
Aktívne a zmysluplne tráviť čas s rodinami v kruhu susedov.
Prispieť k združovaniu komunity.
Viesť deti k tráveniu voľného času v exteriéri a v pohybe.
Vzájomne si pomáhať a spolupracovať pri tvorbe priestoru, v ktorom žijeme.
Priblížiť deťom starostlivosť o záhradu.
Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Priama ukážka a aktívne zapojenie detí do pestovania rastlín - vedenie k zodpovednosti
a starostlivosti o záhradu.
Stmelenie rodín pri spoločných aktivitách.
Budovanie komunity pri spoločných aktivitách.
Spoločné aktívne trávenie času vonku (nie pri počítači a pod).
Budovanie zodpovednosti za zverené športové náradie.
Oddychová zóna

Aktivity projektu (názov a popis aktivít)
Príprava projektu - diskusia a definovanie potrieb obyvateľov
Nákup žardiniér, substrát, sadenice, fólia
Starostlivosť o rastliny
Nákup a osadenie pergoly

Nákup športového náradia do každého bytového domu - náradie bude zverené v každom dome
jednej zodpovednej osobe (bedmintonové rakety, siete, košíky)
Propagácia medzi susedmi.
Príprava a organizácia bedmintonového turnaja
Príprava sprievodných podujatí (hry pre mladšie deti, spoločný piknik, rozlúčka s prázdninami...)
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec realizácie)
Júl - nákup materiálu
Júl/august - nákup športových potrieb
Júl/august - osadenie pergoly a žardiniér
A u gu st - p ríprava š po rto vého turn aju , d o ru čiť výzvu na trén in g sused o m (športové náradie sa bude

využívať aj mimo turnaju)
Koniec augusta 2019 - bedmintonový turnaj spoločne s piknikom, aktivitami pre menšie deti,
„rozlúčka s prázdninami na dvore“
Október - zazimovanie žardiniér, posadenie cibuľovín (tulipány a pod)
November - vyhodnotenie projektu
Nasledujúce mesiace - užívanie areálu a športového vybavenia.
Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu
Letáky do každej schránky v najbližšom okolí.
Informovanie o projekte všetkých susedov priamou návštevou (door-to-door).
Informovanie prostredníctvom FB konverzačnej skupiny „Na našom dvore“.
Lokálne tlačové médiá.

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

z toho
Spolu

Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho
Mzdy

Poistné

Tovary
a služby

V lastné

450

X

450

X

X

450

Dotácia

1500

X

1500

X

X

1500

Celkové

1950

náklady na
projekt

1950

1950

2. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt

Názov výdavku

Podrobný popis
výdavku

Náklady (v €) z prostriedkov
dotácia

vlastné a i.

spolu

Materiál na
komunitnú
záhradu

Zardiniéry,
nopová fólia,
substrát, hnojivo,
sadenice

65(D

0

650

Altánok

Pergola

50()

300

800

35C)

50

400

0

80

80

0

20

20

1500

450

1950

Športové náradie

Organizácia
podujatia

Propagácia

Náklady projektu
spolu

Bedmintonové
rakety (16ks),
košíky,
multifunkčné
samostojacie
siete (4ks)
Piknikové
potreby,
občerstvenie,
ceny pre víťazov
turnaja, výzdoba
Letáky cca 200
kusov

D. Zoznam príloh
Poradové
číslo

Názov prílohy

1.

Vyjadrenie podpory participatívnemu komunitnému projektu

2.

Predpokladaný dizajn prvkov mestského mobiliáru a zasadenie
do areálu

Originál/kópia
originál

3.
4.

E. Cestné vyhlásenie
predkladateľa projektu/štatutárneho zástupcu predkladateľa
Č e s tn e vyhlasujem , že:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

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
spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 1/2019;
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
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
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
predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu a jeho organizáciám, vyšším územným
celkom ani voči iným obciam a mestám
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
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 zmene 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 monitorovania, reportovania a evalvácie. Som si vedomý/a že:
súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním. Odvolanie alebo neposkytnutie súhlasu však môže mať za následok nemožnosť vybavenia
žiadosti.
doba uchovávania poskytnutých osobných údajov a ich následná likvidácii sa riadi Registratúrnym
poriadkom mesta Považská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt:
048/4146759, e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
mám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj
právo na prenosnosť údajov,
mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na
šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100
zákona č.: 18/2018 Z. z.

Titul, meno a priezvisko, podpis:

—•

/

- predkladateľ projektu:....... Lenka Valášková .......................................................................
- štatutárny zástupca predkladateľa:
.......................................................................................
V Považskej Bystrici............................ dňa

10. júna 2019.................................................. ...........................

■

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019
Príloha č. 2 k VZN

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

M E S T A P O V A Ž S K Á B Y S T R IC A
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Vyjadrenie podpory
PARTICIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU

Meno/Názov navrhovateľa projektu: O b yy* /%//a ty tfa u y c é i c/ oi^ o ľ Síj P f t f S '- f f j t f
Názov projektu:
/[y A
T )[/Q R /
/
Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Považská
Bystrica podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2019 o participatívnom komunitnom
rozpočte.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 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 komunitného rozpočtu za účelom posúdenia a
administrácie projektu, a to na dobu neurčitú. Som si vedomý/á že:
môj súhlas spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne písomne odvolať, odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
moje osobné údaje budú uchovávané a likvidované podľa Registratúrneho poriadku mesta Považská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt: 048/4146759,
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
mám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
údajov,
-

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

