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NÁVRH
PARTICIPA TÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica
6 .

Názov projektu

Meno/Názov navrhovateľa
Oblasť podpory

1

/ 2

0

1

9

R ozšírenie zbierky folklórnych
krojov FS Považan o oblasť
Soblahov
O bčianske združenie za
zachovanie ľudových tradícií
H orného Považia
kultúra

(uviesť podľa V Z N č. 1 /2 0 1 9 )

Celkové výdavky projektu (Eur)
Nárokovaná výška podpory
(Eur)
Evidenčné číslo projektu
(vyplní M esto P o važská Bystrica)

1500,00
1500,00
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

A. Identifikácia navrhovateľa
Informácie o navrhovateľovi
Občianske združenie za zachovanie ľudových
tradícií Horného Považia

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

Občianske združenie
42274583

Presná adresa sídla/ bydliska
Považská T ep lá

Štatutárny zástupca predkladateľa

529, 017 05 Považská

Bystrica

Mgr. Miloš Ščotka

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

Miloš Ščotka
'

1.......

05

Web stránka predkladateľa

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

Považská Bystrica

Termín realizácie projektu

08 až 10/2019

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je rozšírenie zbierky regionálnych krojov FS
Považan o oblasť Soblahov. Projekt rieši doplnenie časti krojov
o ženské kroje - rukávce a zásteru v počte 10ks. Doplnením
krojov bude FS Považan disponovať dostatočným počtom
potrebných krojov, čo umožní celistvú prezentáciu tejto oblasti
a umožní prezentovať folklór zo Starej Trenčianskej Stolice.
Doplnením týchto častí sa rozšíri zbierkový fond nášho súboru,
ktorý prezentuje folklór Trenčianskeho kraja a teda aj mesta
Považská Bystrica nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

Spôsob participácie
verejnosti (zapojenia do
realizácie projektu)

Členovia FS navrhli konkrétne súčasti Soblahova, o ktorú je
potrebné doplniť súčasný zbierkový fond krojov, nakoľko bude
táto obec súčasťou pripravovaného celovečerného programu.
Na celovečernom programe bude návštevníkom
odprezentovaný aj folklór z tejto oblasti.

Cieľové skupiny projektu identifikácia,
veľkosť/počet

Obyvatelia mesta Považská Bystrica a okolia tiež obyvatelia
Mesta Púchov, Žilina a Bratislava kde sa uskutočnia
vystúpenia pri príležitosti výročia FS Považan v čase 09 až
11/2019.

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou
skupinou

Návštevníci podujatí, na ktorých bude prezentovaná tradičná
kultúra FS Považan, získajú celistvý prehľad o tradičnej kultúre
Trenčianskeho kraja.

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Spôsob spolupráce
s partnermi

2. Opis projektu
Popis projektu

Projekt rieši nákup ženských súčastí 10ks rukávcov a 10ks záster
z Trenčianskej oblasti Soblahov pre potreby prezentácie tejto oblasti pri
príležitosti 65.výročia FS Považan s názvom „Amerikám“.
Zámer projektu

Zámerom projektu je rozšíriť zbierku folklórnych krojov z oblasti
Soblahov, čo umožní celistvé zobrazenie oblasti „Starej Trenčianskej
župy“. Aj táto oblasť je súčasťou pripravovaného programu „Amerikám“
pri príležitosti 65.výročia FS Považan, ktorý zachytáva tematiku
vysťahovalectva.
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

Cieľ projektu

Cieľom projektu je rozšírenie zbierky krojov o oblasť Soblahov o 10ks
súčastí ženského kroja - rukávce a zástery Táto oblasť bude zastúpená
v programe „Amerikám“. Predpremiéra, premiéra a následné reprízy budú
realizované 08 až 10/2019.
Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity

Návštevníci podujatí, na ktorých bude vystupovať FS Považan, získajú
prostredníctvom dokúpených častí ženských krojov celistvé vyobrazenie
folklóru oblasti Soblahov.
Aktivity projektu (názov a popis aktivít)
Aktivitou je nákup (zákazkové šitie) častí ženských krojov z oblasti Soblahov,
konkrétne:
lO ks r u k á v c o v
lO ks z á s t e r

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

08/2019 až 10/2019

Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu

OZ zabezpečí propagáciu projektu uverejnením článku o získaní finančných
prostriedkov o podpore formou printového média Považskobystrické novinky
a sociálnych sietí.

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

Predpokladané výdavky v eurách
z toho
Spolu

Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho

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

B

VZN 1 /2019

dotácia

1500

Celkové
náklady na
projekt

1500

1500

Mzdy

Poistné

X

X

Tovary
a služby
1500

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

Podrobný popis výdavku
dotácia

Rukávce

Zástera

Biele rúkávce
zdobené výšivkou zo
Soblahovav 10ks
Ženská zástera
zdobená výšivkou zo
Soblahova 10ks

Náklady projektu spolu

spolu

vlastné a i.

500

500

1000

1000

1500

------

1500

0. Zoznam príloh
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.

Názov prílohy
Súhlas k podpore projektu

Originál/kópia
O
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E. 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 podlá 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 podlá 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 m estu 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 m onitorovania 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 písom nou formou.
O dvolanie 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 m esta 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,
mám 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,
m ám 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:
- predkladateľ projektu: Mgr. Miloš Ččotka

Občianske združenie
za zachovanie ľudových tr a d ír ’'
H orného Považia
Považská Teplá 529, 0I7 05 Považská Bysti
1Č O .-42274583
w .
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

- štatutárny zástupca predkladateľa: Miloš Ščotka
V Považskej Bystrici dňa 10.6.2019

Občianske združenie
za zachovanie ľudových trad ícií
H orného Považia
Považská Teplá 5 2 9 .0 I7 05 Považská Bystrica
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Príloha č. 2 k VZN
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Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Považská
Bystrica podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2019 o participatívnom komunitnom
rozpočte.
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V zm ysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných ú
*
u m r a ie a u opinem niektorých zákonov v platnom znení,
svojim podpisom taktiež dobrovoľne udeľujem m estu 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 vedomý/á že:
môj súhlas spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne písom ne odvolať, odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
moje 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-mail: zodpovednaosoba@ som i.sk), O rgány 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
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.

