
      

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Mestský úrad  

 

 
 

Č. 32346/2017                                                                                                     18.10.2017 

 

 

Zápisnica z verejného posudzovania projektov  

participatívneho komunitného rozpočtu predložených v r. 2017 v 2. kole 

 

Termín a miesto: 18.10.2017 v zasadacej miestnosti MsÚ č. 245 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

1. Informácia o úlohe verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného 

rozpočtu (ďalej PKR) a o predložených projektoch. 

2. Posúdenie predložených projektov podľa čl. 6 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia 

mesta č. 4/2017 

3. Rozdelenie projektov do skupín podľa čl. 12 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta 

č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 

4. Rôzne 

 

 

K bodu 1 - Informácia o predložených projektoch 

Predsedníčka rady pre PKR vysvetlila účel verejného posudzovania projektov PKR 

a oznámila program a postup verejného posudzovania projektov. 

Mgr. Hevery informoval o projektoch PKR doručených v 2. kole predkladania projektov do 

podateľne MsÚ v stanovenom termíne. Druhé kolo bolo vyhlásené na základe dodatku č. 1 

VZN č. 4/2017, aby sa umožnila realizácia ďalších aktivít v súlade s VZN, nakoľko v 1. kole 

neboli vyčerpané finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta na tento účel.  

V stanovenom termíne od 2.10.2017 do 9.10.2017 boli do podateľne MsÚ doručené projekty: 

 

Ev. č. projektu: 5/2017 

Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže 

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame,  

                                                                      Nové Mesto nad Váhom 

Oblasť podpory: životné prostredie 

Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania 

prostredníctvom zlepšenia podmienok v ŠJ a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín 

Miesto a termín realizácie projektu: SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V. – Klčové 87 – 2.10. – 

15.12.2017 

Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur 

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur 

 

 



P. č. projektu: 6/2017 

Názov projektu: Malý Vševedko 

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom 

Oblasť podpory: životné prostredie 

Zámer a cieľ projektu: Prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť základy 

prírodovednej gramotnosti v prírodnom prostredí 

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – EP materskej školy Dibrovova ul. 

č.13 - školský dvor 

Celkové náklady na projekt v eur: 1 924,- eur 

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur 

 

 

P. č. projektu: 7/2017 

Názov projektu: Dopraváčik II 

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom 

Oblasť podpory: doprava a komunikácie 

Zámer a cieľ projektu: rozšírenie detského dopravného ihriska a praktická dopravná výchova  

                                     detí predškolského veku – pokračovanie projektu Dopraváčik 

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - 

školský dvor 

Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur 

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur 

 

 

P. č. projektu: 8/2017 

Názov projektu: Interaktívna edukácia v materskej škole 

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom 

Oblasť podpory: životné prostredie 

Zámer a cieľ projektu: modernizácia edukačného procesu v MŠ v súčinnosti s rozvojom  

                            digitálnej gramotnosti so zameraním na rozpoznávanie lesného spoločenstva 

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 -

učebňa 

Celkové náklady na projekt v eur: 2 098,- eur 

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur 

 

 

P. č. projektu: 9/2017 

Názov projektu: Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho  

                           zboru 

Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Activ klub 

Oblasť podpory: kultúra 

Zámer a cieľ projektu: Obnova hudobnej aparatúry, hudobných nástrojov a súvisiaceho  

                                     technického vybavenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru 

Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – rímsko-katolícky kostol 

Celkové náklady na projekt v eur: 3 914,- eur 

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur 

 



Verejného posudzovania projektov sa zúčastnili predkladatelia všetkých projektov 

predložených v 2. kole. 

Prítomní predkladatelia projektov stručne prezentovali svoje projekty, vysvetlili zámery, ciele 

a spôsob realizácie. 

Predkladateľ projektu č. 5/2017 zdôraznil, že význam projektu spočíva najmä vo vytvorení 

priaznivých podmienok na podporu zdravej výživy detí. Požadovaná dotácia predstavuje cca 

31% z plánovaných výdavkov na realizáciu projektu. Aktivity projektu podporujúce zdravé 

stravovacie návyky bude žiadateľ rozvíjať aj v budúcnosti rôznymi formami, v čom mu 

pomôže aj rodičovská rada školy. 

Ing. Marcela Černá upozornila na formálny nedostatok v bode 12 projektu – chýbajúci číselný 

údaj v stĺpci „bežné výdavky“. Predkladateľ projektu bol vyzvaný na doplnenie údaju 

v termíne do 20.10.2017 oznámením prostredníctvom elektronickej pošty. 

Predkladateľka projektu č. 6/2017, 7/2017 a 8/2017 vysvetlila ciele predložených projektov. 

Skutočnosť, že predložila až tri projekty vysvetlila tým, že MŠ je organizáciou s ôsmimi 

pracoviskami na území mesta. Realizáciou projektov chce MŠ prispieť k zvýšeniu 

príťažlivosti a efektívnosti pedagogického procesu v MŠ formou zážitkových aktivít, ktoré 

budú zamerané na výchovu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia a na dopravnú 

výchovu detí. Výdavky na projekt nie sú zahrnuté v rozpočte školy. 

Predkladateľ projektu č. 9/2017 zdôraznil prínos projektu pre zachovanie a rozvoj tradície 

detských speváckych zborov a obohatenie kultúrneho a duchovného života a informoval 

o ďalších plánovaných aktivitách v rámci projektu. Požadovaná dotácia pokryje cca 38% 

výdavkov na realizáciu projektu.  

 

K bodu 2 – Posúdenie projektov podľa hlavných kritérií a podporných kritérií 

 

Účastníci verejného posudzovania konštatovali, že prezentované projekty sú v súlade 

s prioritou mesta „podpora všestranného rozvoja územia mesta a starostlivosť o potreby 

obyvateľov mesta“ a spĺňajú hlavné kritériá posudzovania podľa čl. 6 ods. 3 VZN č. 4/2017. 

Na verejnom posudzovaní neboli navrhnuté žiadne podporné kritériá na hodnotenie projektov. 

 

K bodu 3 - Rozdelenie projektov do skupín podľa čl. 6 ods. 3 všeobecne záväzného 

nariadenia mesta č. 4/2017 

Na základe výsledku verejného posudzovania boli projekty rozdelené do skupín: 

1. skupina: projekty určené na verejné hlasovanie:  

Projekt č. 5/2017 Podpora zdravej výživy detí a mládeže 

Predkladateľ: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom 

 

Projekt č. 6/2017 Malý Vševedko 

Predkladateľ: Materská škola Nové Mesto nad Váhom 

 

Projekt č. 7/2017: Dopraváčik II 

Predkladateľ: Materská škola Nové Mesto nad Váhom 



Projekt č. 8/2017: Interaktívna edukácia v materskej škole 

Predkladateľ: Materská škola Nové Mesto nad Váhom 

 

Projekt č. 9/2017: Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho  

                              speváckeho zboru 

Predkladateľ: Občianske združenie Activ klub Nové Mesto nad Váhom 

 

2. skupina: projekty odporúčané pre mestské zastupiteľstvo na ďalšie využitie: - 

3. skupina: vyradené projekty: - 

                  

Nakoľko k uvedenému rozdeleniu projektov do skupín došlo k všeobecnej zhode účastníkov 

a žiaden účastník nevzniesol žiadnu námietku ani žiaden iný návrh, rozdelenie projektov do 

skupín sa vykonalo bez hlasovania účastníkov verejného posudzovania. 

 

K bodu 4 – Rôzne: 

Predsedníčka rady pre  PKR oznámila, že výsledky verejného posudzovania budú zverejnené 

do 25.10.2017 na internetovej stránke mesta a o projektoch možno verejne hlasovať v termíne 

od 25.10. do 3.11.2017 vrátane na internetovej stránke mesta www.nove-mesto.sk v časti 

„Projekty participatívneho komunitného rozpočtu“ – „hlasovanie“.  

Možnosť hlasovať za projekty sa zobrazí až 25.10.2017. Hlasovať možno len po 

zaregistrovaní sa, za každý projekt možno z jednej e-mailovej adresy hlasovať len raz. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 18.10.2017. 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery                                         .............................................................. 

 

Predseda rady pre PKR: PhDr. Kvetoslava Hejbalová: .............................................................. 

http://www.nove-mesto.sk/

