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Zápisnica  
z verejného zvažovania projektov predložených v zmysle VZN TSK č. 33/2017  

 Participatívny – komunitný rozpočet TSK na rok 2018 
za okres PÚCHOV 

 
Dátum konania:  17.4.2018 o 14.00 hod.  
Miesto konania: Gymnázium Púchov 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Privítanie prítomných a predstavenie členov Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet 
2. Predstavenie navrhovateľov projektov  
3. Prezentácie návrhov projektov 
4. Diskusia 
5. Hodnotenie návrhov projektov 
6. Záver 
 
1. Verejné zvažovanie projektov predložených v rámci VZN TSK č. 33/2017  Participatívny – 

komunitný rozpočet TSK za rok 2018 bolo zvolané  v zmysle ustanovení uvedeného 
všeobecne záväzného nariadenia. Všetkých prítomných privítala Mgr. Lenka Kukučková  
z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov. Zároveň predstavila členov Rady pre 
Participatívny-komunitný rozpočet za okres Púchov. Stručne informovala o priebehu 
verejného zvažovania.  

 
2. Za okres Púchov boli predložené dva  projekty.  Všetky projekty boli spracované v zmysle 

platného VZN TSK č. 33/2017.  Mgr. Lenka Kukučková  vyzvala navrhovateľov, aby stručne 
prezentovali svoje projekty.  

 

3. Predstavenie projektov: 
 

3.1. Prvý projekt prezentovala Veronika Reháková, zástupkyňa predkladateľa – občianskeho 
združenia MŔTVA KOSŤ. Predkladaný projekt pod názvom „Festival Končiny 2018“ je 
zaradený v rámci oblasti kultúry. Celkové výdavky projektu sú 13 740 EUR, požadovaná 
výška podpory je 2 200 EUR. Cieľom projektu je čo najkvalitnejšia realizácia dvojdňového 
hudobného festivalu v obci Mojtín v Strážovských vrchoch, počas ktorého bude 
predstavených celkovo 16 kapiel zo slovenskej nezávislej hudobnej scény, ďalej budú 
konané rôzne workshopy, prezentácie, umelecké tvorivé dielne, prednášky a pod. 
Hlavnou ideou projektu je predstaviť mladým ľuďom menej známe hudobné skupiny 
a interprétov zo Slovenska, ktoré nemá možnosť návštevník počuť v komerčnom rádiu. 
Okrem hudobného zážitku je v záujme festivalu budovanie a rozvíjanie dobrovoľníckej 
komunity, ktorá pripravuje a pomáha s organizáciou festivalu.  

 
3.2. Druhý Projekt pod názvom „Obnova detského ihriska pri ZŠ Lednické Rovne“ 

predstavila Mgr. Eva Kucejová, zástupkyňa Obce Lednické Rovne. Projekt je zaradený 
v oblasti voľno-časových aktivít. Celkové výdavky projektu sú 48 043,92 EUR, požadovaná 
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výška podpory je 2 200 EUR. Cieľom projektu je vybudovanie nového priestoru pre 
voľnočasové aktivity detí, rodičov a starých rodičov v areáli Základnej školy Eduarda 
Schreibera, nakoľko pôvodné ihrisko bolo zdemontované, nakoľko jeho prvky neboli 
vzhľadom na vek a opotrebenie bezpečné. Nové detské ihrisko bude slúžiť rôznym 
vekovým kategóriám, stane sa miestom hier, oddychu a stretávania sa obyvateľov. 
Prispeje ku socializácii detí, získavaniu zručností a väčšej pohybovej aktivite, ktorá 
prospeje k ich zdravému vývinu. Pre rodičov sa stave miestom, na ktorom budú môcť 
stráviť čas so svojimi deťmi a vymieňať si skúsenosti pri ich výchove. V rámci projektu 
budú obstarané nové hracie prvky, lavičky, budú osadené smetné koše, bude 
vybudované oplotenie a vysadená zeleň. Na realizácii projektu sa budú podieľať rodičia, 
deti, ako aj ostatní dobrovoľníci z obce.  

 
4. Mgr. Lenka Kukučková  poďakovala predkladateľom za prezentácie projektov a informovala 

ich o ďalšom postupe pri schvaľovaní. V termíne od 1.5.2018 do 15.5.2018 bude prebiehať 
internetové hlasovanie za projekty podľa okresov. Projekty určené na hlasovanie budú 
zverejnené na webovej stránke TSK. Po odchode navrhovateľov prítomní členovia Rady 
spracovali Hodnotiace hárky k jednotlivým projektom.  

 
Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny-komunitný rozpočet za okres Púchov:  
 
Projekt určený na hlasovanie:                                   Hodnotenie na základe splnených kritérií: 
 
1. „Festival KONČINY 2018“                                                                                           50 
2. „Obnova detského ihriska pri ZŠ v obci Lednické Rovne“                                   49 
 

5. Mgr. Lenka Kukučková prítomným poďakovala  a zasadnutie ukončila.  
 
 
V Trenčíne 26.4.2018 
Zapísala: Bc. Mária Moštenanová 


