NÁVRH
PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017
1.

Názov projektu:
Koncert a výstava VO pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ J. Kréna

2.

Oblasť podpory (uviesť podľa VZN č. 4/2017): kultúra

3.

Celkové náklady na projekt v eur: 2350

4.

Požadovaná výška podpory v eur: 1500

5.

Informácie o predkladateľovi projektu:
Názov/ meno predkladateľa

Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole J.
Kréna

Právna forma a forma účtovníctva

Občianske združenie

IČO, DIČ, IČ-DPH

17319617

Presná adresa sídla/ bydliska vr.
PSČ

ZUŠ J. Kréna Štúrova 590/31
91501 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca predkladateľa

Peter Rýdzi

Telefónne č. a e-mail štatutára

0903594138

Meno zodpovedného realizátora
projektu
Telefónne č. a e-mail realizátora
projektu
Web stránka predkladateľa

rydzipeter@gmail.com

Ing. Iveta Antalová
032 7484181

zusjkrenanmnv@gmail.com

zusjkrena.edupage.org

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

MsKs Nové Mesto nad Váhom
Divadelná sála, výstavná sieň

Termín realizácie projektu

Hlavný cieľ projektu

Spôsob participácie verejnosti
(zapojenia do realizácie
projektu)
Cieľové skupiny projektu –
identifikácia, veľkosť/počet
Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou
Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

24.05.18
Zorganizovanie kultúrneho podujatia v rámci 70. výročia
vzniku ZUŠ J. Kréna na vysokej kultúrnej a umeleckej úrovni.
Spojenie hudobného koncertu a výtvarnej výstavy pri
príležitosti výročia školy v spolupráci s významnými
(aktívnymi) umelcami (absolventi školy)
Spolupráca s Rodičovským združením ZUŠ, zapojenie žiakov
do prípravy podujatia v rámci programu a organizačného
zabezpečenia pod vedením pedagógov
.
Občania mesta Nové mesto nad Váhom a okolia, deti rôznych
vekových skupín
Kapacita hľadiska v MsKs, výstavná sieň v MsKs
Hudobný a estetický zážitok, možnosť osobného stretnutia
s významnými umelcami pôvodom z Nového Mesta nad
Váhom a okolia aktívnymi v rámci Slovenska i zahraničia
Zamestnanci ZUŠ (pedagogickí, nepedagogickí), rodičia,
sponzori

Spôsob spolupráce s partnermi
Spolupráca pri organizačnom a technickom zabezpečení akcie
7.

Zámer a ciele projektu:

Kultúrno spoločenské podujatie pre širokú verejnosť na vysokej umeleckej úrovni, prezentácia školy
s dlhoročnou pôsobnosťou v rámci mesta a okolia. Oboznámenie návštevníkov s históriou a úspechmi
školy ako i motivácia detí v ich umeleckom raste.
8.

Popis projektu:

Podujatie otvorí vernisáž výtvarného odboru v spolupráci s bývalými pedagógmi, spolupracovníkmi.
Výstava umeleckých diel a fotografií (cca 40 vystavujúcich) bude podporená video prezentáciou
sprievodným slovom a klavírnym vystúpením. Po skončení slávnostnej vernisáže nasleduje hudobná
produkcia v sále MsKs kde sa predstavia 4 hudobné zoskupenia bývalých absolventov školy.

9.

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity:

Kultúrny program pre širokú verejnosť s jedinečnou možnosťou sústredenia množstva umelcov
z Nového Mesta nad Váhom a okolia v oblasti hudobnej, výtvarnej a dramatickej.

10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít:
Hudobná produkcia
MKO - Nové Mesto nad Váhom
Ľudové mladistvá - Martin Štefánik, Jakub Kačíc, Ashley Abrham a.h. (absolventi)
Talent Transport - Marián Slávka (absolvent)
Taste of Brass - pod vedením Davida Krajčího (absolvent)
Moderátor slávnostného koncertu Simon Kopunec (absolvent) člen činohry SND
Výtvarná výstava
František Pergler klavírne vystúpenie
Približne 40 vystavených výtvarných diel a fotogragií bývalých absolventov ZUŠ. Výstava bude
k dispozícii 2 týždne.

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

realizácie): Slávnostný koncert k 70. Výročiu vzniku ZUŠ J. Kréna sa uskutoční 24.5.
2018 o 16.00 hod.
Výstava pri príležitosti 70. Výročia ZUŠ J. Kréna a 55. výročia založenia výtvarného odboru
potrvá 2 týždne.
Finančné zabezpečenie realizácie projektu:
Zdroj financovania
(vlastné prostriedky,
dotácia...)

Dotácia

Predpokladané výdavky v eurách
z toho
Spolu

1500

Vlastné prostriedky
Celkové náklady
na projekt

12.

2350

Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho
Mzdy

Poistné

Tovary
a služby

0

1500

0

0

1500

0

850

0

0

850

0

2350

0

0

2350

Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu:

Webová stránka ZUŠ J. Kréna
Televízia Pohoda.
Novomestský spravodajca.
Trenčianske noviny.
Informačný portál mesta Nové Mesto nad Váhom.

Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt:

13.

Názov výdavku

Hudobná produkcia
ozvučenie
reklama
catering

Podrobný popis výdavku
MKO, Ľudové mladistvá, Talent
Transport, Taste of Brass, František
Pergler
Kompletné zabezpečenie hudobnej
produkcie

Náklady (v €) z prostriedkov
vlastné
dotácia
spolu
a i.

1000

1000

500

500

Plagáty, letáky, propagačné materiály
Občerstvenie pre účinkujúcich +
hostia

Prenájom priestorov

Náklady celkom

Dátum:

1500

400

400

300

300

150

150

850

2350

Peter Rýdzi, riaditeľ ZUŠ J. Kréna
pečiatka, meno a podpis
štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu

14. 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: Ing. Iveta Antalová ..........................................................................
- štatutárny zástupca predkladateľa: Peter Rýdzi..................................................
V

Novom Meste nad Váhom....................... dňa .........................................

