
 
Príloha č. 1 VZN č. 4/2017 

 
NÁVRH 

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU  
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 

 
 
1. Názov projektu: NovoStar IV 

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

3. Celkové náklady na projekt v eur: 3 360 € 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 € 

5. Informácie o predkladateľovi projektu: 

 
Názov/ meno predkladateľa Centrum voľného času 

Právna forma a forma účtovníctva  
Rozpočtová 
organizácia  

IČO, DIČ, IČ-DPH  36129488 2021668561  

Presná adresa sídla/ bydliska vr. PSČ 
Štúrova 590/31 

Nové Mesto nad Váhom 91501 
Štatutárny zástupca predkladateľa PhDr. Jana Heveryová 
Telefónne č. a e-mail štatutára 0915745698 heveryova@cvcnmv.edu.sk 
Meno zodpovedného realizátora 
projektu PhDr. Jana Heveryová 
Telefónne č. a e-mail realizátora 
projektu 0915745698  
Web stránka predkladateľa www.cvcnovemesto.sk 
  

 
 

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

     podacia pečiatka MsÚ: 

 

 

 

 

Evidenčné číslo projektu:  
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6. Základné údaje o projekte: 
 

Miesto realizácie projektu Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom 

Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom 

Termín realizácie projektu Výberové kolá – kastingy: september až december 2017 
Finálové kolá: 25.1., 22.3., 3.5. a 1.6.2018 

Hlavný cieľ projektu 
Objavovanie a podpora mladých talentov formou speváckej 
súťaže pre deti a mládež  

Obohatenie ponuky kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť.   
Spôsob participácie verejnosti 
(zapojenia do realizácie 
projektu) 
 
 

Hlavným cieľom projektu je vyhľadávanie a podpora mladých 
speváckych talentov. Projekt má súťažný charakter, pričom 
o výsledku a postupe súťažiacich do ďalšieho kola rozhoduje 
verejnosť hlasovaním. Projekt je určený pre verejnosť bez 
obmedzenia.  

Cieľové skupiny projektu – 
identifikácia, veľkosť/počet 
 

Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež z Nového Mesta 
nad Váhom a okolia. Z prihlásených súťažiacich postúpilo do 
štvorkolovej finálovej časti 9 účastníkov súťaže.  
Ďalšou cieľovou skupinou je široká verejnosť – diváci, ktorých 
počet je limitovaný kapacitou divadelnej sály MsKS (cca 300). 
 

 

Spôsob využitia výsledkov 
projektu cieľovou skupinou 
 

Spevácka súťaž je príležitosťou na objavovanie mladých 
talentov, podobne ako v minulosti napr. v prípade Emy 
Drobnej.  
Výsledky projektu sa využijú aj po jeho skončení pri realizácii 
verejných kultúrnych programov, ktoré poskytuje CVČ pri 
rôznych príležitostiach a podujatiach organizovaných mestom.  

Partneri navrhovateľa pri 
realizácii projektu 
 

Rodičovská rada CVČ, MsKS, ZUŠ 

 
Spôsob spolupráce s partnermi 
 
 Pomoc pri organizačnom a technickom zabezpečení súťaže. 

 
7. Zámer a ciele projektu:  
       Projekt je už štvrtým ročníkom speváckej súťaže zameranej na objavovanie a podporu  
       mladých talentov. Okrem príležitosti pre deti a mládež objaviť a prezentovať svoj talent na  
       verejnosti vytvára projekt priestor na užitočné a zmysluplné využívanie voľného času 

a zároveň zapája do tohto procesu širokú verejnosť – rodinu, známych, priateľov, ktorí sa 
projektu zúčastňujú ako diváci a rozhodujú o úspešnosti súťažiacich. 

 
8. Popis projektu: 
       NovoStar je speváckou súťažou pre deti a mládež vo veku od 10 rokov. Pozostáva z dvoch 

častí – dvoch výberových (kastingových) kôl a štyroch súťažných finálových kôl, do 
ktorých postúpilo 9 účastníkov. 

       Finálové kolá zamerané žánrovo sa konajú v mestskom kultúrnom stredisku v štyroch 
termínoch od 25.1.2018 do 1.6.2018 za účasti širokej verejnosti. 

       Finalistov pripravujú pre jednotlivé kolá v centre voľného času odborníci z oblasti hudby a 
spevu. 

       Výkony hodnotí odborná porota, o postupe do ďalšieho kola rozhoduje verejnosť 
hlasovaním. 
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9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 
       Spevácka súťaž je príležitosťou pre deti a mládež objaviť svoj talent, prezentovať ho na  
       verejnosti a prípadne využiť skúsenosti zo súťaže na ďalšej životnej dráhe. 
       Projekt poskytuje možnosť kultúrneho vyžitia pre deti a mládež aj pre ostatných  
       záujemcov, predpokladá sa účasť záujemcov bez vekového obmedzenia z radov rodinných  
       príslušníkov a priateľov súťažiacich. 
       Výsledky projektu využije CVČ pri zostavovaní ponuky kultúrnych programov  
       a vystúpení na verejnosti pri rôznych príležitostiach. 
 
 
10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít: 

 
      Aktivita 1: dve výberové kolá – kastingy: september až december 2017 – prezentácia  
                        záujemcov o účasť v súťaži v priestoroch CVČ, postupujúcich do súťažných kôl  
                        vyberá odborná porota 
      Aktivita 2: štyri súťažné – finálové vylučovacie kolá v MsK:  

                  1. kolo : 25.1.2018 téma " Môj hit"  
                  2. kolo : 22.3.2018 – súťažné kolo s doprovodom hudobnej skupiny  
                  3. kolo : 3.5.2018 téma "Retro " 
                  4. kolo – finále: 1.6.2018 - hosť Thomas Puskajler 

      Aktivita 3: spoločenský večer za účasti všetkých súťažiacich, pozvaných hostí a rodinných  
                        príslušníkov súťažiacich. 
 
 
11. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec  
        realizácie): 
 
       18.10. 2017:  10.00 - 12.00 hod. – 1. kasting v CVČ 
       25.10.2017:   16.00 - 18.00 hod. – 2. kasting v CVČ 
       25.1.2018 : 17.00 – 19.00 hod. – 1. finálové kolo v MsKS 
       22.3.2018 : 17.00 – 19.00 hod. – 2. finálové kolo v MsKS 
         3.5.2018 : 17.00 – 19.00 hod. – 3. finálové kolo v MsKS 
         1.6.2018: 17.00 – 19.00 hod. – 4. finálové kolo, následne spoločenský večer v priestoroch  
                                                                MsKS do 21.00 hod. 
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12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 
 
 

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu:  
 

      Plagáty na výlepných miestach v meste a na nástenkách v školách 
      Vysielanie regionálnej TV Pohoda 
      WEB stránka CVČ 
      Trenčianske noviny 
      Kopaničiar 
      Novomestský spravodajca 
 
Predkladateľ projektu sa zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie bude propagovať mesto v 
súlade s podmienkami stanovenými vo VZN mesta zverejnením propagačných materiálov 
v použitím textu, že projekt bol uskutočnený s finančnou podporou mesta, a že na propagáciu 
použije len vhodné reklamné a informačné miesta a plochy na to určené.    
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj financovania 
(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 
 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 
výdavky 

Bežné 
výdavky 

z toho 

Mzdy Poistné Tovary  
a služby 

Vlastné prostriedky  1 860 €  1 860 €   1 860 € 

Dotácia mesta 1 500 €  1 500 €   1 500 € 

       

       

 
      

 
      

 
      

Celkové náklady na 
projekt 3 360 €  3 360 €   3 360 € 
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14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 

 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  
Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia vlastné  
a  i. spolu 

Ozvučenie 
Ozvučenie spevákov a hudobníkov 
(4 x 200 €)  800 € 800 € 

Tvorba hudobných 
podkladov 

Výroba hudobných podkladov pre 
súťažiacich v štúdiu Milorec  300 € 300 € 

Ceny pre 
účinkujúcich  

Tričká a drobné upomienkové 
predmety 500 €  500 € 

Prenájom MsKS Prenájom divadelnej sály a šatní  160 € 160 € 

Honorár Honorár hosťa Thomasa Puskajlera 1 000 €  1 000 € 

Propagácia 
Plagáty, letáky a propagačné 
materiály  100 € 100 € 

Občerstvenie  

Občerstvenie pre účinkujúcich a 
organizačný štáb počas skúšok 
a súťaže v jednotlivých kolách  500 € 500 € 

     

     

     

     

     

     

     

     

Náklady celkom 1 500 € 1 860 € 3 360 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 26.3.2018                                               pečiatka, meno a podpis  

                                 štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu                                  
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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: PhDr. Jana Heveryová 

- štatutárny zástupca predkladateľa: PhDr. Jana Heveryová 

 
V Novom Meste nad Váhom dňa 26.3.2018.  
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Príloha č. 2 VZN č. 4/2017 
 

Vyjadrenie podpory 

PARTICIPATÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU  

 

Názov navrhovateľa projektu: Centrum voľného času, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom 

Názov projektu: NovoStar IV 

 
Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Nové 
Mesto nad Váhom podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/ 2017 o participatívnom 
komunitnom rozpočte. 
 
P. č.   Meno a priezvisko                    Adresa bydliska                          Podpis  

           obyvateľa mesta   

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov svojím podpisom vyjadrujem súhlas Mestu Nové Mesto nad Váhom so 
spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto dokumente, a to na dobu neurčitú. 
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch, a to na účely 
posudzovania podporeného projektu a ďalšej administrácie v prípade schválenia projektu.  
Som si vedomý/á, že bez môjho súhlasu sa žiadosť o dotáciu nebude posudzovať a že súhlas môžem 
kedykoľvek odvolať.  
Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasl. 
upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov. 
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