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P A R T IC IP A T ÍV N Y K O M U N ITN Ý ROZPOČET
M E S T A P O V A Ž S K Á B Y S T R IC A

značka:

Prílohy:

Vybavuje:

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

HURÁ, IDEME SA HRÁT!
Materská škola E.M.Šoltésovej 1670 Považská
Bystrica

Voľno-časové aktivity

(uviesť podľa VZN č. 1/2019)

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

1496€
1496€

m

A. Identifikácia navrhovateľa
informácie o navrhovateľovi
Materská
Bystrica

Názov/ meno predkladateľa
Právna forma a forma účtovníctva
IČO, DIČ, IČ-DPH

škola

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

Považská

rozpočtových

2023548703

Materská škola
Bystrica 017 01

Štatutárny zástupca predkladateľa

1670

Účtovníctvo
organizácií

rozpočtová
42276098

Presná adresa sídla/ bydliska

E.M.Šoltésovej

E.M.Šoltésovej

1670,

Považská

Ľubica Joppeková - riaditeľka MŠ
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B. Identifikácia projektu
1. Základné údaje o projekte
Miesto realizácie projektu

Ihrisko pri Materskej škole Šoltésovej 1670, Považská Bystrica

Termín realizácie projektu

Jún: napísanie a odovzdanie projektu
August -september: osádzanie pružinových hojdačiek, 5 ks
vonkajších tabúľ a 2 ks záhradného stola s lavičkami
September: otvorenie ihriska pre obyvateľov časti Jelšové
a škôlkarov z E.M.Šoltésovej

Hlavný cieľ projektu

Podporiť u detí aktivitu a radosť z hrania sa a objavovania svojich
zručností na nevyužitom priestore ihriska v Jelšovom.
Podporiť stretávanie sa obyvateľov Jelšového na verejnom
priestranstve ihriska, čo podnieti rodičov detí, starých rodičov,
súrodencov, či kamarátov do zlepšenia vzťahov v komunite.

Spôsob participácie
verejnosti (zapojenia do
realizácie projektu)

Obyvatelia bytoviek na ulici Šoltésovej, prevažne muži, pokosia
trávu na ihrisku a pripravia plochu na osadenie vonkajších tabúľ.
Pani učiteľky z MŠ E M. Šoltésovej usporiadajú akciu.
Obyvatelia ulice Šoltésovej pripravia chutné občerstvenie pri
udalosti odovzdania deťom pružinových hojdačiek a vonkajších

tabúľ na ihrisku.
Cieľové skupiny projektu identifikácia, veľkosť/počet

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Občania ulice Šoltésovej
Rodiny s deťmi
Starí rodičia s vnúčatami
Starší súrodenci, kamaráti, priatelia
deti navštevujúce Materskú školu E.M.Šoltésovej
Pružinové hojdačky využijú deti z Jelšového a zo škôlky na
samostatné hojdanie (pod dozorom), ktoré podporí ich motorické
a koordinačné zručnosti.
Vonkajšie tabule v tvare kvetov, podporí jemnú motoriku,
kreativitu a radosť z objavovania. A samozrejme, skrášli
zanedbaný priestor.
Záhradné stoly so stoličkami na ihrisku využijú deti pod dohľadom
svojich rodičov, starých rodičov, učiteliek, či starších súrodencov.
Budú slúžiť na stimulovanie vzájomnej komunikácie, piknik,
maškrtenie a na položenie si svojej fľaše na stôl.

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Obyvatelia Jelšového - rodičia, súrodenci, starí rodičia, kamaráti
a priatelia.
Pani učiteľky, pedagógovia, z MŠ E.M.Šoltésovej

Spôsob spolupráce
s partnermi

Obyvatelia Jelšového (prevažne muži, otcovia) pokosia trávu na
ihrisku a pripravia múr, stenu, na osádzanie vonkajších tabúľ
v tvare kvetov.
Ženy, pripravia občerstvenie pri slávnostnom otvorení ihriska
deťom z Jelšového a deťom z MŠ E.M.Šoltésovej.
Pani učiteľky usporiadajú akciu.

2. Opis projektu
Popis projektu

1. Objednanie a vyfakturovanie pružinových hojdačiek, 5 ks vonkajších tabúľ, 2 ks
záhradného stola so stoličkami na www.nomiland.sk.
2. Pokosenie plochy, na ktorej sa budú pružinové hojdačky osádzať a pripravenie
plochy na inštalovanie vonkajších tabúľ a záhradných stolov so stoličkami.
3. Certifikovaní zamestnanci z www.nomiland.sk prídu osadiť pružinové hojdačky,
vonkajšie tabule na kriedy a záhradné stoly so stoličkami.
4. Slávnostné otvorenie ihriska s nainštalovanými pružinovými hojdačkami,
vonkajšími tabuľami a záhr.stolov so stoličkami za účasti obyvateľov ulici
Šoltésovej a detí z MŠ Šoltésovej.
Zámer projektu

Osadenie pružinových hojdačiek, vonkajších tabúľ na kreslenie kriedami a záhradných
stolov so stoličkami na nevyužitom priestore ihriska pri MŠ E.M.Šoltésovej.

Cieľ projektu

Zatraktívniť nevyužitý priestor ihriska pre rodiny s deťmi a žiakov v MŠ E.M.Šoltésovej.
Poskytnúť deťom viac možností na hranie sa, rozvíjanie motorických, koordinačných
schopností a ich kreativity trávením voľného času vonku.
Stimulovať kooperáciu detí navzájom za pomoci pružinových hojdačiek, podporovať ich
prirodzenú kreativitu a podporovať hru detí ako takú. Možnosť posedieť si na stoličkách
pri stole a utužovať vzťahy s kamarátmi a susedmi rôznych vekových skupín. Rozvíjať
spontánnu komunikáciu._____________________________________________________
Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity

Trávenie voľného času detí a ich rodičov zmysluplne, starých rodičov so svojimi
vnúčatami, starších súrodencov s mladšími súrodencami čo vedie k rozširovaniu
komunity v tejto oblasti. Pobyt vonku na čerstvom vzduchu.
Podporenie motorických schopností detí, správnu koordináciu pohybov celého tela.
Zanedbané ihrisko pritiahne do svojich priestorov viacej detí, rodičov, starých rodičov či
kamarátov, podporí vzťahy v komunite a deťom z E.M.Šoltésovej zatraktívni možnosť
hrania sa na čerstvom vzduchu a stimuluje do ďalších možností hier._________________
Aktivity projektu (názov a popis aktivít)
Vypracovanie projektu "Hurá, ideme sa hrať!" a jeho následné odovzdanie na MÚ v PB. Po
úspešnom schválení projektu a finančnej podpory objednanie pružinových hojdačiek v počte 3 ks,
5 ks vonkajších tabúľ na kriedy a kriedy, 2 ks záhradný stôl so stoličkami na www.nomiland.sk.
Príprava plochy ihriska. Kosenie a príprava plochy na osadenie objednaných produktov. Osadenie
pružinových hojdačiek a vonkajších tabúľ certifikovanými špecialistami z www.nomiland.sk.
Zorganizovanie slávnostného odovzdania pružinových hojdačiek, vonkajších tabúľ a záhradného
sedenia žiakom MŠ E.M.Šoltésovej a obyvateľom ulice E.M.Šoltésovej. Poďakovanie sa mestu
Považská Bystrica formou príspevkov na sociálnych sieťach a v miestnych televíznych staniciach
za umožnenie realizácie tohto projektu.___________________________________________________
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec realizácie)
Jún 2019: príprava projektu.
August 2019: príprava plochy ihriska obyvateľmi ulice Jelšové.
August - september 2019: osadenie pružinových hojdačiek 3 ks a 5 ks vonkajších tabúľ na
kriedy, a 2 ks záhradného stola so stoličkami.
September 2019: slávnostné odovzdanie zrealizovaného projektu obyvateľom ulice Šoltésovej
a žiakom z MŠ E.M.Šoltésovej.__________________________________________________________
Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu
1.

Sociálna sieť Facebook - vytvorenie udalosti „Hurá, ideme sa hrať” - pre obyvateľov
komunity Jelšové a žiakov z MŠ.
2. Nahlásenie udalosti na TV Považie a iTV - ako poďakovanie mestu PB
3. Poďakovanie mestu Považská Bystrica za finančné prostriedky formou participatívneho
komunitného projektu Mesto si ty! - príspevky na FB, erb mesta, informáciami o realizácií
projektu s fin.podporou mesta.
4. Plagáty umiestnené na ulici Šoltésovej a zastávkach MHD PB o slávnostnom odovzdaní
pružinových hojdačiek, vonkajších tabúľ a piknikových stolov na ihrisku s podporou mesta
_______ PB.___________________________________________________________________________

C. Rozpočet projektu
1. Finančné zabezpečenie realizácie projektu

Predpokladané výdavky v eurách
Zdroj
financovania
(vlastné
prostriedky,
dotácia...)

z toho
Spolu

dotácia

1496€

Celkové
náklady na
projekt

1496€

Kapitálové
výdavky

1496€

x

0€

z toho

Bežné
výdavky

1496€

0€

Mzdy

Poistné

X

X

x

x

0€

Tovary
a služby

1496€

1496€

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

pružinová
hojdačkakoník s
lavičkou do
zeme

Podrobný popis výdavku

dodanie pružinovej
hojdačky, jej montáž a
bezpečnostné upevnenie
do zeme

dodanie pružinovej
hojdačky, jej montáž a
bezpečnostné upevnenie
do zeme
pružinová
dodanie pružinovej
hojdačkahojdačky, jej montáž a
papagáj do
bezpečnostné upevnenie
zeme
do zeme
dodanie vonkajších tabúľ
vonkajšie
Sada kvetov, jej montáž a
tabule Sada
osadenie na vyhradenej
kvetov 5 ks
ploche na ihrisku
kriedy potrebné k
kriedy farebné
vonkajším tabuľám na
100 ks
kreatívne maľovanie
pružinová
hojdačkatuleň do zeme

dotácia

vlastné a i.

spolu

459€

0€

459€

379€

0€

379€

379€

0€

379€

169€

0€

169€

6,50€

0€

6,50€

kriedy farebné
100 ks
Záhradný stôl
s lavičkami natural
Záhradný stôl
s lavičkami natural

kriedy potrebné k
vonkajším tabu fám na
kreatívne maľovanie
dodanie záhradného
stolu s lavičkami a jeho
umiestnenie na
vyhradenú plochu ihriska
dodanie záhradného
stolu s lavičkami a jeho
umiestnenie na
vyhradenú plochu ihriska

Náklady projektu spolu

6,50€

0€

6,50€

48,50€

0€

48,50€

48,50€

0€

48,50€

1496€

0€

1496€

D. Zoznam príloh
Poradové
číslo
1.

Názov prílohy
Vyjadrenie podpory projektu

Originál/kópia
Originál

2.
3.
4.

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

4.
5.
6.

7.

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
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 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
odvolanim. Odvolanie alebo neposkytnutie súhlasu však môže mať za následok nemožnosť vybavenia
žiadosti.

•

doba uchovávania poskytnutých osobných údajov a ich následná likvidácii sa riadi Registratúmym

•

príjemcom osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt:

•

prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,

•

mám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich

poriadkom mesta Považská Bystrica,
048/4146759, e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk), Orgány verejnej moci

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: Bc. Zuzana Labudová
• štatutárny zástupca predkladateľa:. Ľubica Joppeková
V______ Považskej Bystrici_________________ dňa
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Všeobecne zavam e nariadenie mesta Považská Bystrica
o partícipativnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019
Príloha č . 2 k VZN
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Vyjadrenie podpory
PART1CIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU

Meno/Názov navrhovateľa projektu: //j°
Názov projektu: ^ ( j t ^ í d m o SOi h r o ť j

^
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Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Považská
Bystrica podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2019 o partidpatŕvnom 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
adiiiiniistráo e projektu a to na dobu neurčitú.. Som si vedorruý//á že:
mfij súMas spracovaním cscbmýritri údajov m ôžem kedykeílvefc bezpttatme päsanme odvollať,. odvolanie stMasuii nemá
na zatemrnmnslt spraomomB ^dtrsdzajjiitDellmi) zm> suitii^sin prosí jjeKno mdtacri&rmrnm
mmqe csoltone Édajje ttmuzUuii uiidlnauäwane a lUkwidteNtarré podlá Wegisíraitaimeito pm atH w mesta P m täžska ©ysffirica
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 jxávo 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.
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019
Príloha č. 2 k VZN

O,
O

. , , ,

/Wasto s< ¥
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 ESTA PO V AŽSKÁ B Y STR IC A

Vyjadrenie podpory
PA R TICIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU

Meno/Názov navrhovateľa projektu:
Názov projektu:
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 pisomne 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.
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
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flftesto s< t y
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 ESTA PO V A ŽSKÁ BY STR IC A

Vyjadrenie podpory
PARTICIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU

Meno/Názov navrhovateľa projektu:
Názov projektu:
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.

