
 

 

NÁVRH 

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU  

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 

 

 

1. Názov projektu: DOPRAVÁČIK II 

2. Oblasť podpory (uviesť podľa VZN č. 4/2017): Doprava a komunikácie 

3. Celkové náklady na projekt v eur: 1760 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1500 

5. Informácie o predkladateľovi projektu: 

 

Názov/ meno predkladateľa Materská škola Nové Mesto nad Váhom 

Právna forma a forma účtovníctva  Právny subjekt Rozpočtová organizácia 

IČO, DIČ, IČ-DPH  36129470 2021667626  

Presná adresa sídla/ bydliska vr. 

PSČ 

Elokované pracovisko MŠ UL.J.Kollára č.25 

91501 Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca predkladateľa PaedDr.Dana Chmelová 

Telefónne č. a e-mail štatutára 032/7484482 riaditelka@materskaskolanmnv.sk 

Meno zodpovedného realizátora 

projektu Jarmila Markechová 

Telefónne č. a e-mail realizátora 

projektu 032/7713923 mskollara@azet.sk 

Web stránka predkladateľa materskaskolanmnv.sk 

  

 

 

Záznam o predložení projektu na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom (doplní MsÚ): 

     podacia pečiatka MsÚ: 

 

 

 

 

 

Evidenčné číslo projektu:  

 



 

 

6. Základné údaje o projekte: 

 

Miesto realizácie projektu 
Školský dvor EP MŠ Ul.J.Kollára č.25 

 

Termín realizácie projektu Okóber-november  2017 

Hlavný cieľ projektu 

 

V praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného 

správania sa v cestnej premávke. 

Pokračovanie projektu Dopraváčik  

Spôsob participácie verejnosti 

(zapojenia do realizácie 

projektu) 

 

Spolupráca s Rodičovským združením materskej školy, pomoc 

rodičov a účasť detí Nové Mesta nad Váhom na aktivitách 

v dopravnom ihrisku. 

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet 

 

 

Deti predškolského veku Materskej školy Nové Mesto nad 

Váhom 

650 detí 

Spôsob využitia výsledkov 

projektu cieľovou skupinou 

 

Deti si budú rozširovať poznatky o bezpečnom správaní sa v 

cestnej premávke. 

Partneri navrhovateľa pri 

realizácii projektu 

 

 

Zamestnanci materských škôl v Novom Meste nad Váhom, 

rodičia detí EP MŠ Ul.J.Kollára č.25, mestská polícia 

 

Spôsob spolupráce s partnermi 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci materských škôl účasťou na 

aktivitách na dopravnom ihrisku s deťmi materských škôl. 

S rodičmi detí pri organizovaní aktivít a využívaní dopravného 

ihriska. S mestskou políciou pri organizovaní Dopraváčika. 

 

 

7. Zámer a ciele projektu: 

Pokračovanie projektu je naďalej zamerané  na deti predškolského veku materských škôl 

v Novom Meste nad Váhom. Dokončením dopravného ihriska vytvoríme deťom podmienky  

na zážitkové učenie správania sa v cestnej premávke. Deti sa budú učiť dodržiavať zvolené 

pravidlá, rešpektovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Naučia sa uvedomiť si 

nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.   

 

8. Popis projektu: 

Dopravné ihrisko v EP MŠ Ul.J.Kollára č.25 sme začali budovať v roku 2015. Našim cieľom 

je pokračovať v dobudovaní ihriska na školskom dvore materskej školy tak, aby si deti mohli 

precvičovať a zdokonaliť kompetencie na bezpečnejšie správanie sa na ceste. Dobudovaním 

ihriska umožníme deťom naučiť sa odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosti pri jazde na 

kolobežke a na bicykli. K takýmto cieľom potrebujeme zväčšiť plochu dopravného ihriska 

k simulácii ciest a prechodov pre chodcov.  

V mesiaci október – november  2017 by sme dobudovali asfaltové cesty a kruhový objazd 

v ďalšej  časti areálu MŠ. 

 



 

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 

Rozvoj kľúčových kompetencií detí predškolského veku : 

- Používať osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, 

problémových situáciách. 

- Využívať globálnu motoriku prekonávaním  prírodných a umelých prekážok. 

- Aplikovať získané poznatky a vedomosti. 

- Vyjadriť svoje pocity, postoje a názory. Hodnotiť vlastný výkon i výkon iných a tešiť 

sa z dosiahnutých výsledkov. 

- Prejavovať túžbu a ochotu pohybovať sa. 

 

10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít: 

a) Dopraváčik – exteriérová aktivita na detskom dopravnom  ihrisku, simulácia cestnej 

premávky 

b) Chodec – správne chodenie po pravej strane, prechádzanie, predbiehanie vľavo na 

chodníku 

Správne chodenie vľavo  po krajnici a ceste, kde nie je chodník. 

c) Dopravný kvíz – edukačná aktivita v materskej škole 

d) Bezpečná jazda na kolobežke 

 

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

        realizácie): 

Dokončenie asfaltového povrchu dopravného ihriska – október – november  2017 

Projekt bude prebiehať v rámci školského roku : 

- exteriérové aktivity v mesiacoch október – november  2017 a marec-jún 2018 

- interiérové aktivity v mesiacoch január – máj 2018 a priebežne popri exteriérových 

aktivitách. 

 

 

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 

Zdroj financovania 

(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 

 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 

výdavky 
Bežné 

výdavky 

z toho 

Mzdy Poistné 
Tovary  

a služby 

Dotácia  1500  1500 X X 1500 

Vlastné 

prostriedky 
260  260   260 

       

       

Celkové náklady na 

projekt 
1760  1760   1760 



 

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu: 

Webová stránka materskej školy. 

Označenie detského dopravného ihriska. 

Televízia Pohoda. 

Novomestský spravodajca. 

Trenčianske noviny. 

Informačný portál mesta Nové Mesto nad Váhom. 

 

 

14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 
 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  

Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia 
vlastné 

a i. 
spolu 

Asfaltovanie chodníka 

Doasfaltovanie časti zničených  

chodníkov s využitím na jazdu na 

bicykli a kolobežkách 1500  1500 

Farby 

Svojpomocné namaľovanie cestných 

symbolov na chodníky  20 20 

Kolobežky 

Nákup 6 ks kolobežiek pre deti 

  180 180 

Sada dopravných 

značiek Nákup dopravných značiek   30 30 

Sada dopravných 

kužeľov Nákup dopravných kužeľov  30 30 

     

     

Náklady celkom 
1500 260 1760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                PaedDr.Dana Chmelová, riaditeľka MŠ 

Dátum: 27.9.2017                                               pečiatka, meno a podpis  

                                 štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Čestné vyhlásenie predkladateľa projektu/ štatutárneho zástupcu predkladateľa: 

 

Čestne vyhlasujem, že:  

1. všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne  

2. sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č. 

4/2017  

3. 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. 4/2017;  

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 

poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu 

- nie je voči nej vedené exekučné konanie ani výkon rozhodnutia  

8. predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu, vyšším územným celkom 

ani voči iným obciam a mestám  

9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia 

ani nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu  

10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je 

vedený výkon rozhodnutia  

11. predkladateľ nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie  

 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa dotácie o všetkých zmenách, 

ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  

 

Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej 

prílohách v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania 

projektu.  

Súhlasím s tým, že údaje uvedené v projekte môžu byť použité na štatistické účely a na účely 

monitorovania, reportovania a evalvácie.  

 

 

Titul, meno a priezvisko, podpis:  

- predkladateľ projektu:  Jarmila Markechová .......................................................................... 

- štatutárny zástupca predkladateľa: PaedDr.Dana Chmelová.................................................. 

 

 

V     Novom Meste nad Váhom.......................  dňa  27.9.2017.........................................  

  


