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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
Meno/Názov navrhovateľa
Oblasť podpory

M inipark Zálužie
Mgr. Zuzana Cingelová Celková
voľno-časové aktivity

(uviesť podľa VZN č. 1/2019)

Celkové výdavky projektu (Eur)
Nárokovaná výška podpory (Eur)
Evidenčné číslo projektu
(vyplní Mesto Považská 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
Názov/ meno predkladateľa
Právna forma a forma
účtovníctva

Fyzická osoba

IČO, DIČ, IČ-DPH
Presná adresa sídla/ bydliska

F

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

Mesto Považská Bystrica
P
ivá

Web stránka predkladateľa

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

Považská Teplá (Zálužie), KN E 105/3, LV 4970 k.ú. Považská
Teplá

Termín realizácie projektu

august - október 2019

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je skultúrniť a spríjemniť nevyužívanú trávnatú
plochu vedľa cesty v Záluží na verejnom priestore, ktorú možno
veľmi pekne využiť na relax pre dospelých a zábavu pre deti.
Skultúrnená plocha bude aj prirodzeným miestom na stretávanie
sa komunity v Považskej Teplej - Záluží. V časti Zálužie nie je
ani jedno miesto, ktoré by mohli obyvatelia Zálužia, resp. peší
turisti či cykloturisti využiť na oddych.

Spôsob participácie verejnosti
(zapojenia do realizácie
projektu)

Obyvatelia časti Zálužie v Považskej Teplej (rodičia i deti
spoločne, ostatní dospelí) spoločne s členmi Pozemkového
spoločenstva Zálužie v rámci svojho voľného času osadia
jednotlivé prvky do „miniparku“ a spoločne upravia i okolité
prostredie.
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Cieľové skupiny projektu identifikácia, veľkosť/počet

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Spôsob spolupráce
s partnermi

Deti a rodičia v časti Zálužie v Považskej Teplej, dospelí
a dospievajúci obyvatelia časti Zálužie i Považskej Teplej, peší
turisti, cykloturisti, náhodní návštevníci
Predmetné miesto sa nachádza na trase jednej
z najobľúbenejších cyklistických trás v okrese Považská
Bystrica.

Príjemne strávený voľný čas v časti Zálužie vo vonkajšom
prostredí, oddych pri prechádzke v prirodzenom tieni, miesto na
komunitné stretávanie sa všetkých vekových skupín obyvateľov
Zálužia, relax pre turistov a cykloturistov

Obyvatelia časti Zálužie v Považskej Teplej
Pozemkové spoločenstvo Zálužie

Spoločné osadenie prvkov do miniparku formou dobrovoľnej
brigády
Personálna podpora pri výstavbe miniparku od Pozemkového
spoločenstva Zálužie

2. Opis projektu
Popis projektu
V časti Považskej Teplej - Zálužie chýba oddychová zóna, ktorá by slúžila obyvateľom časti Zálužie,
ostatným obyvateľom Považskej Teplej i náhodným návštevníkom Zálužia. Napriek tomu, že Zálužie
má niekoľko stovák obyvateľov a nachádza sa „po ceste“ do NPR Manínska tiesňava, Kostolecká
tiesňava a do blízkych obcí Záskalie, Kostolec a Vrchteplá, nie je možné posedieť si tu. Spomínané
prírodné krásy i obce sú veľmi hojne navštevované pešími turistami aj cykloturistami. Mamičky
s deťmi i dospelí a seniori si na prechádzke po Záluží nemajú kam sadnúť, nemajú ani jedno verejné
upravené miesto, kde by sa mohli stretnúť a stráviť spolu čas, porozprávať sa.___________________
Zámer projektu

Zámerom projektu je prostredníctvom vybudovania miniparku v Záluží obyvateľom Zálužia i turistom
poskytnúť priestor na stretávanie sa, spoločné strávenie voľného času, spoznávanie sa susedov a aj
prepojenie generácií.

Cieľ projektu
Cieľom projektu je skultúrniť nevyužívanú trávnatú plochu v Záluží na verejnom priestore, ktorú
možno veľmi pekne využiť na relax pre dospelých, zábavu pre deti a oddych cyklistov i peších
turistov. Tento minipark bude aj prirodzeným miestom na stretávanie sa komunity v Považskej
Teplej, ktorá nemá v Záluží ani jedno verejné miesto na spoločné stretávanie sa. Priestor poslúži
i pre peších a cykloturistov ako zastávka a príležitosť na občerstvenie a oddych v prirodzenom tieni.
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Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity

Realizáciou projektu minipark v Záluží vznikne v Záluží kultúrna verejná plocha, ktorú môžu využiť
obyvatelia Zálužia i Považskej Teplej ako i turisti a cykloturisti na oddych, zábavu, občerstvenie a
posedenie v prirodzenom tieni.

Aktivity projektu (názov a popis aktivít)
Nákup certifikovaných hracích prvkov pre menšie i väčšie deti (1 ks stena na lezenie z lana, 1ks
pružinová hojdačka, 1 ks smetný kôš, 2ks betónové lavičky s dreveným sedením), ich osadenie
v miniparku. Stojan na odkladanie bicyklov by nám vyrobilo pozemkové spoločenstvo Zálužie bez
nároku na odplatu. Vyrobenie informačnej tabuľky s textom „Projekt bol uskutočnený s finančnou
podporou mesta Považská Bystrica“.
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec realizácie)
Nákup certifikovaných hracích prvkov - august 2019
Dodanie prvkov - august 2019
úprava plochy - august 2019
osadenie prvkov - august - september 2019
osadenie stojana na odkladanie bicyklov - august - september 2019
Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu
Propagácia projektu na sociálnej sieti mesta Považská Bystrica (facebook), uverejnenie článku
a poďakovanie v Považskobystrických novinkách, oslovenie obyvateľov Zálužia prostredníctvom
sociálnych sietí a osobný rozhovor

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

dotácia

z toho
Spolu

1500,00

Kapitálové
výdavky

z toho

Bežné
výdavky

1500,00

Mzdy

Poistné

X

X

-----

Tovary
a služby

1500,00
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Celkové náklady
na projekt

1500€

1500€

1500C

2. P o d ro b n ý ro z p is ro z p o č tu v ý d a v k o v na p ro je k t
Náklady (v €) z prostriedkov
Názov výdavku

Podrobný popis výdavku
dotácia

vlastné a i.

spolu

Pružinová
hojdačka

1 ks pružinová hojdačka,
do zem e

412,80€

0

412,80€

Stena z lana

1 ks stena z lana na
lezenie, do zem e

630,96€

0

630,96€

Betónová lavička
bez operadla

2ks betónová lavička
bez operadla + kotviace
adaptéry do zem e,
drevené sedenie

298,88€

0

298,88€

Nerezový kôš

1 ks nerezový sm etný
kôš, do zem e

148,80€

0

148,80€

Tabuľka

1ks tabuľka
s inform áciou o podpore
projektu Mestom
Považská Bystrica

8,56€

0

8,56€

Náklady projektu spolu

1500,00€ s
DPH

1500,00€ s
DPH
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D. Zoznam príloh
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.

Názov prílohy
Súhlas k podpore projektu

Originál/kópia
0
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E. Cestné 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 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:.......................................... .........................................................................
- štatutárny zástupca predkladateľa:...............................................................................................
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Príloha č. 2 k VZN
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P A R T IC IP A T fV N V K O M U N IT N V R O Z P O Č E T

M ESTA PO V AŽSKÁ BYSTR ICA

Vyjadrenie podpory
PARTICIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU

Meno/Názov navrhovateľa projektu: M^H/
Názov projektu: MlMiPJjlLlP X t i J U X l E

£

hj(\

CELIPOV/j

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

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.

