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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

Náučný chodník
Základná škola SNP 1484
Kultúra a vzdelávanie

(uviesť podľa VZN č. 1/2019)

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

3000
1500
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

A. Identifikácia navrhovateľa
Inform ácie o navrhovateľovi
Názov/ meno predkladateľa

Základná škola SNP 1484 v Považskej Bystrici

Právna forma a forma účtovníctva
IČO, DIČ, IČ-DPH

Rozpočtová
organizácia
35995963

Presná adresa sídla/ bydlísk a

SNP

Štatutárny zástupca predkladateľa

rozpočtové
2020964682

1484/143, 017 07 Považská Bystrica

PaedDr. Jana Briqantová
1

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

PaedDr. Jana Brigantová

Telefónne č. a e-mail realizátora
projektu

<----

Web stránka predkladateľa

V

v

>

Lr.w_

ww.sestkovo.edupage.org

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

Areál ZŠ SNP 1484 v Považskej Bystrici

Termín realizácie projektu

September - október 2019

Hlavný cieľ projektu

Spôsob participácie
verejnosti (zapojenia do
realizácie projektu)

Pretože našu školu obkolesuje veľký areál, chceme ho
zmysluplne využiť nielen na športovanie, ale aj ako vzdelávaciu
oblasť pre deti aj dospelých. Vďaka projektu chceme vybudovať
náučný chodník od našej školskej včelnice pozdĺž chodníkov
v školskom areáli.

Pretože našu školu obkolesuje veľký areál, chceme ho
zmysluplne využiť. Chceme podporiť informovanosť o význame
jedinečných kultúrnych a historických zaujímavostí v okrese
Považská Bystrica ( hrad, brtníctvo, folklórne tradície,...).
Pripravili by sme niekoľko obojstranných informačných tabúľ,
ktoré by boli dobre zvládnuté textovo i graficky tak, aby dokázali
priblížiť uvedené poznatky dieťaťu porozumiteľnou formou.
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Návštevník tu nájde množstvo zaujímavostí a poznatkov, ktoré
rozšíria jeho vedomosti o kraji, kde žije. Posledná z
informačných tabúľ by obsahovala test. Dieťa má zodpovedať na
jednotlivých otázky súvisiace s poznatkami, ktoré sú uvedené na
tabuliach. Správne odpovede sa nachádzajú na druhej strane
tabule, takže má okamžitú spätnú väzbu o tom, čo sa pri
prechádzke na čerstvom vzduchu naučilo. Náučné chodníky
majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového
vzdelávania priamo v prírode.

Cieľové skupiny projektu identifikácia, veľkosť/počet

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Žiaci základnej školy 370, materské školy zo sídliska SNP,
spolupracujeme pri športových aktivitách aj s ŠŠI na sídlisku
SNP v Považskej Bystrici a domovom sociálnych služieb, rodiny
s deťmi z priľahlého okolia, široká verejnosť zo sídliska SNP.
Tento náučný chodník by bol využívaný aj širokou verejnosťou
a obyvateľmi sídliska, títo už aj v súčasnosti využívajú náš areál
na trávenie voľného času. Možnosť vyžitia by mali nielen žiaci
ZŠ a ŠKD, ale aj rodiny s deťmi z priľahlého okolia a tiež deti
z neďalekého azylového centra, materských škôl, domova
sociálnych služieb a SŠI.

Partneri navrhovateľa pr i
realizácii projektu

ZRŠ pri základnej škole

Spôsob spolupráce
s partnermi

Spolupráca pri realizácii projektu, práce pri osadení náučných
tabúľ.

2. Opis projektu
Popis projektu
Okres Považská Bystrica je oblasť, v ktorej sa snúbi romantická, malebná príroda s bohatou
históriou, architektúrou a ľudovými tradíciami. Z hľadiska kultúrno-historických hodnôt má čo
ponúknuť. Či už je to zachovanie tradičnej remeselnej výroby, ľudových zvyklostí a obyčajov
alebo historické pamiatky. Nech už sa z Považskej Bystrice vydáte ktorýmkoľvek smerom, všade
budete nachádzať osobitú ľudovú architektúru, ktorá je symbolom rovnováhy medzi prírodou a
ľuďmi. To je dôvod na to, aby sme formou náučného chodníka deťom aj ich rodičom a starým
rodičom pripomenuli, aké krásy a pamiatky ponúka ich rodný kraj. Aby deti nepoznali iba to, kde
je aký aquapark, či nákupné centrum, ale predovšetkým miesto, kde sa narodili a že za krásnymi
zážitkami netreba vždy cestovať do zahraničia, ale stačí sa poobzerať okolo seba.
Zám er projektu
Pretože našu školu obkolesuje veľký areál, chceme ho zmysluplne využiť nielen na športovanie,
ale aj ako vzdelávaciu oblasť pre deti aj dospelých. Vďaka projektu chceme vybudovať náučný
chodník od našej školskej včelnice pozdĺž chodníkov v školskom areáli.
Chceme pomôcť k utužovaniu kamarátskych vzťahov v kolektíve a v neposlednej miere aj
k zmysluplnému tráveniu voľného času nielen detí, ale aj ich rodičov a starých rodičov.
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Cieľ projektu
Dospelým aj deťom poskytnúť možnosť hodnotného trávenia voľného času. Upevňovať vzájomné
vzťahy medzi deťmi, učiteľmi, rodičmi a verejnosťou.
•

Možnosť rozšírenia vedomostí,

•

získanie užitočných informácií s názornými ukážkami,

•

príjemný pobyt v prírode.

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity
Premena nevyužitého priestoru vytvorí priestor miestnej komunite: deťom, teenagerom, dospelým
a seniorom aktívne tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu, zlepší vzťahy, komunikáciu,
spolupatričnosť, vytrvalosť a tiež zdravie obyvateľov sídliska SNP, Hliny a Zakvášov v predmestí
Považskej Bystrice.
Aktivity projektu (názov a popis aktivít)
Prípravné práce - harmonogram realizácie aktivít je podmienený lehotami vyplývajúcimi
z legislatívy pre procesy spojené s následným verejným obstarávaním
dodávok tovarov,
prieskum trhu, dodávka materiálu, komponentov.
Realizácia - po zabezpečení komponentov na realizáciu projektu pristúpime ku samotnej
príprave miesta realizácie a realizácii projektu.
Osadenie tabúľ náučného chodníka - v spolupráci s partnermi zrealizujeme zhotovenie tabúľ
náučného chodníka, ich osadenie, do tejto fázy zapojíme dobrovoľníkov z radov žiakov školy,
rodičov a verejnosti.
Otvorenie ihriska - slávnostné otvorenie náučného chodníka s pozvaním partnerov a zástupcov
mesta a médií._________________________________________________________________________
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec realizácie)
Prípravné práce september 2019
Realizácia september/ október 2019
Osadenie náučných tabúľ september/ október 2019
Otvorenie ihriska október 2019
Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu

•
•
•

webové sídlo školy
facebookova stránka školy
miestne regionálne komunikačné média a časopisy

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

z toho
Spolu

z toho
Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky
Mzdy

Poistné

Tovary
a služby

Dotácia

1500

X

1500

X

X

1500

ZRŠ pri ZŠ

1500

X

1500

X

X

1500

Celkové
náklady na
projekt

3000

X

3000

X

X

3000

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

Náučná
tabuľa

Podrobný popis výdavku

Kompletná drevená
tabuľa vrátane striešky,
náteru a osadenia
10kusov x 300€
Náklady projektu spolu

dotácia

vlastné a i.

spolu

1500

1500

3000

1500

1500

3000

D. Zoznam príloh
Poradové
číslo

Názov prílohy

Originál/kópia

1.

Vyjadrenie podpory

Originál

2.

Čestné vyhlásenie

Originál

3.

Čestné vyhlásenie predkladateľa projektu, E

Originál

4.

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 m estu P ovažská Bystrica súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej
prílohách v súlade so zák. č. 18 /201 8 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zm e n e 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. S om si vedom ý/a že:
súhlas so spracovaním osobných údajov m ôžem kedykoľvek bezplatne odvolať písom nou formou.
Odvolanie súhlasu nem á vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním .

O dvolanie alebo

neposkytnutie

súhlasu

však

m ôže

m ať za

následok

nemožnosť

vybavenia žiadosti.
doba uchovávania poskytnutých osobných údajov a ich následná likvidácii sa riadi Registratúrnym
poriadkom m esta Považská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: M esto P ovažská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt:
0 4 8 /4 1 4 6 7 5 9 , e-mail: zodpovednaosoba@ som i.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
m ám právo požadovať od M esta P ovažská 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
§ 1 0 0 zákona č.: 18 /201 8 Z. z.

Titul, meno a priezvisko, podpis:
- predkladateľ projektu: PaedDr. Jana Brigantová
7r* r
- štatutárny zástupca predkladateľa: PaedDr. Jana Brigant
V Považskej Bystrici dňa 7.6. 2019
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Vyjadrenie podpory
PARTICIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU

Meno/Názov navrhovateľa projektu: Základná škola SNP 1484, Považská Bystrica
Názov projektu: Náučný chodník
Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Považská
Bystrica podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2019 o participatívnom komunitnom
rozpočte.
Meno a priezvisko obyvateľa mesta

P. č.
1.

Adresa trvalého pobytu

Podpis

J

2.
&.
3.

L

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

i

15.

______ _______

V zm ysle zákona č. 1 8 /2 0 1 8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zm e n e a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
svojím podpisom taktiež dobrovoľne udeľujem mestu P ovažská 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 vedom ý/á že:
môj súhlas spracovaním osobných údajov m ôžem kedykoľvek bezplatne písom ne odvolať, odvolanie súhlasu nem á
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním .
moje osobné údaje budú uchovávané a likvidované podľa Registratúrneho poriadku m esta P ovažská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: M esto P ovažská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt: 0 4 8 /4 1 4 6 7 5 9 ,
e-mail: zodpovednaosoba@ som i.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
m ám právo požadovať od M esta P ovažská 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 § 1 0 0 zákona č.: 1 8 /201 8 Z.

Základná škola SNP 1484. SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica

Čestné vyhlásenie

Finančné prostriedky poskytnuté na úspešný projekt v rámci participatívneho
komunitného rozpočtu Mesta Považská Bystrica nebudú zvyšovať nárok organizácie
Základná škola SNP 1484 v Považskej Bystrici na ďalšie finančné prostriedky
poskytované zo zdrojov mesta ani zo zdrojov štátneho rozpočtu.

V Považskej Bystrici 7.6. 2019

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SNP 1484
POVAŽSKÁ BYSTRICA

J

PaedDr. Jana Brigantová
riaditeľka ZŠ SNP 1484 v Považskej Bystrici

