
Stretnutie ku PKR dňa 28.1.2020, MsKS 

Kto môže predložiť projekt PKR (predkladateľ) 

a) Fyzická osoba 

b) Občianske združenie alebo nezisková organizácia.  

Fyzická osoba musí byť občan mesta, alebo realizuje projekt PKR na území mesta. Právnická osoba 

musí mať sídlo na území mesta, alebo musí pôsobiť na území mesta, resp. poskytovať služby 

obyvateľom mesta. 

Predkladateľ môže v jednom roku podať jeden projekt. 

 

Forma podpory: 

Dotácia – PO 

Úhrada výdavkov – FO 

 

Výška podpory: 

Max 2 500 € (pre rok 2020 schválené celkom 15 000 €). 

 

Oblasti podpory: 

a) doprava, komunikácie a verejné 

priestory  

b) životné prostredie 

c) kultúra a šport 

d) sociálna pomoc a sociálne služby  

 

Podporiť sa môžu len nekomerčné aktivity: 

PKR musí spĺňať: 

a) Musí mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok musí byť prístupný a určený 

obyvateľom mesta 

b) Je realizovaný v rámci jedného kalendárneho roka 

c) Musí byť realizovaný na území mesta 

d) V prípade, že projekt bude mať charakter kapitálového výdavku, musí byť realizovaný 

na majetku mesta. 

 

Termíny: 

Verejné stretnutie   28.1.2020 

Podávanie projektu   1.2. -  31.3.2020 

Zverejnenie zoznamu   do 15.4.2020 WEB mesta 

Verejné zvažovanie projektov do 30.4.2020 WEB mesta 

Zverejnenie výsledkov  do 10.5.2020 

Hlasovanie    do 20.5.2020 

Zverejnenie výsledku hlasovania do 15.6.2020 

 

Úlohy orgánov mesta a MsÚ: 

a) schvaľujú pravidlá a postupy participatívneho komunitného rozpočtu 

b) schvaľujú celkovú sumu vyčlenenú na projekty a maximálnu sumu poskytnutú na jeden projekt 

c) schvaľujú prioritné oblasti podpory 

d) koordinujú procesy, vykonávajú kontrolu realizácie projektov a použitia finančných prostriedkov 

e) poskytujú poradenstvo a odbornú pomoc realizátorom projektov a zastrešujú realizáciu projektov 

predložených občanmi, neformálnou organizáciou a formálnou organizáciou bez právnej 

subjektivity  

 

Dotáciu nemožno poskytnúť na:  



a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, refundáciu výdavkov uhradených v 

predchádzajúcich rokoch, na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov  

b) mzdy, platy, odmeny a honoráre pre navrhovateľa, organizátora a realizátora projektu 

vrátene ich zamestnancov a na súvisiace odvody zamestnávateľa do poistných fondov  

c) úhradu nákladov na občerstvenie, na cestovné a stravné  

d) nákup pohonných hmôt 

e) nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

f) komerčné aktivity podľa čl. 3 ods. 2 tohto nariadenia 

g) náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte projektu. 

Úspešný navrhovateľ nesmie použiť finančné prostriedky poskytnuté na realizáciu projektu na 

úhradu výdavkov vyplývajúcich z iného uzatvoreného zmluvného vzťahu.  

 

Predkladateľovi nemožno poskytnúť dotáciu alebo uhradiť bežné výdavky na projekt, ak:  

a) nepredloží požadované doklady a údaje v zmysle tohto nariadenia  

b) má záznam v registri trestov  

c) navrhovateľ, jeho štatutárny zástupca má nevysporiadané záväzky voči mestu, alebo inému orgánu 

verejnej správy. To platí, aj keď má navrhovateľ nevysporiadané záväzky ako fyzická osoba alebo 

ako štatutárny zástupca iného subjektu 

d) nie je úspešným navrhovateľom projektu podľa podmienok v tomto nariadení  

 

Záväzok predkladateľa - poberateľa: 

a) viesť poskytnuté finančné prostriedky na bankovom účte, ktorého je vlastníkom. Výnosy z 

týchto prostriedkov sú príjmom navrhovateľa  

b) zaviazať sa, že bude prezentovať mesto ako partnera projektu zverejnením erbu mesta a 

informácie o realizácii projektu s finančnou podporou mesta takou formou, ktorú sám navrhne 

a mesto ju odsúhlasí 

c) do 5 pracovných dní po skončení každého mesiaca až do skončenia realizácie projektu 

predkladať mestu elektronickou formou na adresu rozhoduj@nove-mesto.sk čiastkovú písomnú 

správu o priebežnej realizácii projektu – príloha č.3 VZN. 

 

Požadované doklady: 

Projekt     Tlačivo príloha č.1 VZN 

Čestné vyhlásenie   podpis sa neoveruje 

Podpora projektu   minimálne 15 obyvateľov NM starších ako 18 rokov 

Výpis z registra trestov FO a PO zabezpečuje mesto (zákon proti byrokracii) 

Výpis z registra právnických osôb zabezpečuje mesto (zákon proti byrokracii) 

 

Projekt podáva predkladateľ elektronicky na mail: rozhoduj@nove-mesto.sk a písomne do 

podateľne MsÚ od 1.2.2020 do 31.3.2020. 

 

 

 

František Mašlonka, zástupca primátora 
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