
Zápisnica

z verejného zvažovania projektov predložených v zmysle VZN TSK č. 22/2019

Participatívny - komunitný rozpočet v platnom znení za okres Myjava

Dátum konania: 25.04.2022 od 12:00 hod. do 13:50 hod.

Miesto konania: Stredná priemyselná škola, Myjava

Prítomní: podl'a prezenčnej listiny

Všetkých prítomných na verejnom zvažovaní projektov predložených v rámci Participatívneho -

komunitného rozpočtu TSK 2022, ktoré bolo zvolané vzmysle ustanovení Všeobecne

záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny —

komunitný rozpočet vplatnom znení, privítala Ing. Katarína Vavríková, koordinátorka

participácie z finančného odboru Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stručne informovala

o priebehu a programe verejného zvažovania:

1. Privítanie prítomných

2. Predstavenie členov Rady pre Participatívny - komunitný rozpočet

3. Predstavenie navrhovateľov projektov

4. Prezentácie návrhov projektov

5. Diskusia

6. Hodnotenie návrhov projektov

7. Záver

?“ Projekt z oblasti kultúry s názvom „Koganice v kroii 2022” predkladalo občianske združenie

Folklórne kopanice vzastúpení Patrika Gašu. Cieľom projektu je prostredníctvom realizácie

podujatia „Kopanice vkroji 2022" navrátiť tradičný ľudový odev myjavskej oblasti do života

regiónu, zvýšiť povedomie opestrosti ľudových odevov, ako aj viesť mládež kaktívnemu

udržiavaniu a zveľaďovaniu tradičnej ľudovej kultúry. Aktivity projektu sú rozvrhnuté

na mesiace jún - júl 2022, samotné podujatie chcú organizátori uskutočniť v mesiaci júl 2022.

Grant bude použitý na honorár pre ľudovú hudbu, zabezpečujúcu kultúrny program počas

podujata; výrobu záznamov a fotografií z prednášok; kreatívne potreby; materiál

na workshopy a inštaláciu výstavy. Združenie v návrhu žiada podporu vo výške 2 200 eur,

čo predstavuje 100% celkových nákladov na podujatie.

2. Voblasti športu bol podaný projekt snázvom „Futbalové leto vJablonke". Zámerom

projektu je spájať komunitu ľudí nie len zJabIonky, ale aj zokolia. Cieľom je zlepšenie

podmienok na futbal vobci, ktorý ožíva po dvoch rokoch. Obnova futbalového ihriska zahŕňa

opravy lavíc, úpravu a hnojenie trávnika, nákup a inštaláciu svetelnej tabule. Participatívny

charakter návrhu bude podčiarnutý aj dobrovol'níckou činnosťou obyvateľov obce a fanúšikov

futbalu na revitalizácii areálu. Aktivity budú prebiehať vmesiaci jún 2022. Požadovaná

podpora je žiadaná vo výške 2 200 eur, čo predstavuje aj celkový rozpočet projektu. Najvyššou

položkou rozpočtu je nákup teplákových súprav (20 ks) a lôpt pre mužstvo.



3. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom „Z ýšky sa dívať" predkladalo SRRZ-RZ

pri Strednej piemyselnej škole Myjava a prezentovali ju samotní žiaci strednej školy. Veľmi

pútavou formou nás oboznámili so zámerom a cieľmi daného projektu. Študenti s podporou

učiteľov chcú spoznávať región Myjavy a širšieho okolia prostredníctvom dronov. Ich zámerom

je vytypovať si zaujímavé objekty a miesta a následne ich forografovať, resp vytvárať krátke

videá. Po vyhotovení fotografií by umožnili aj ich vystavenie v priestoroch školy. Galériu si bude

môcť pozrieť aj široká verejnosť v rámci „Dňa otvorených dverí". Fotografie a videá budú tiež

sprístupnené na webovej stránke školy. Aktivity budú prebiehať od 06/2022 do 11/2022.

Celková nárokovaná výška je 2 200 eur, najväčšie položky tvoria nákup dronu s HD kamerou

a počítač s grafickou kartou.

lng. Mazánová a ostatní členovia Rady pre PaKR vyzdvihli originalitu projektu a prínos

pre Trenčiansky kraj z hl'adiska propagácie a doposiaľ nepreskúmaných zákutí okresu Myjava.

4. Druhým projektom žiadateľa SRRZ-RZ pri Strednej piemyselnej škole Myjava snázvom

„Chceme sa mať pekne" je tiež z oblasti voľnočasových aktivít. O projekte podrobne

informovali študenti strednej školy, ktorí prostredníctvom názornej prezentácie predstavili ciele

projektu ajeho naplnenie cez jednotlivé aktivity. Účelom projektu je úprava školského dvora -

vyčistenie starých betónových kontajnerov na kvety aich oživenie výsadbou stálozelených

rastlín. Súčasťou tejto obnovy budú aj prednášky lektorov o význame a starostlivosti o zelené

rastliny. Žiaci sa budú aktívne zapájať do uvedených voľnočasových aktivít (upratovanie dvora,

výsadba rastlín), rozšíria si svoje vedomosti a rozvinú zručnosti voblasti starostlivosti o zeleň.

Požadovaná podpora vo výške 2200 eur bude použitá hlavne na nákup rôznych rastlín,

substrátu, pracovných pomôcok a elektrického drviča záhradného odpadu.

Ing. Mazánová otázkou zisťovala, či nápad vzišiel od samotných žiakov, resp. bol iniciovaný

rodičmi a vedením školy.

5. Mesto Myjava podalo'vtomto roku dva návrhy projektov PaKR, ktoré odprezentoval pán

Marek Hrin. Podujatie s názvom „Sviatok piva" dáva možnosť prezentácie výhradne lokálnym

remeselným pivovarom amíestnym prevádzkovateľom streed-foodu. Prínosom projektu je

predstavenie zaujímavých druhov jedla, remeselných pív i hudobnej produkcie v jeden

zaujímavý celok. Aktivita je plánovaná na mesiac august 2022 a podujatie tak bude

neoficiálnym ukončením letnej sezóny v meste. Výdavky projektu vo výške 2 200 eur budú

použité na honoráre pre účinkujúcich umelcov na podujatí.

Ing. Mazánová položila otázku kcelkovým výdavkom projektu. Vrámci odpovede p. Hrin

doplnil, že celkové výdavky presahujú žiadaných 2 200 eur a každoročne sa šplhajú ksume

10000 eur. Rada PaKR odporučila žiadateľom, aby vbudúcnosti diverzifikovali výdavky aj

na iné rozpočtové položky, nie len na jednu časť, napr. honoráre.

6. Druhý projekt Mesta Myjava s názvom llO myiavsky’ erb" má tiež dlhoročnú tradíciu (od r.

2017). Cieľom tohto projektu je prostredníctvom usporiadania súťažnej výstavy plastikových

a papierových modelov predstaviť krásu a príťažlivosť modelárskeho umenia širšej verejnosti

a nadviazať na niekdajšiu modelársku tradíciu vregióne. Podujatie sa bude konať vnovembri

2022 , nárokovaná výška prostriedkov je 1950 eur a zahŕňa honoráre pre lektorov, rolI-upy

plagáty, banery, ozvučenie, poháre, plakety, medaily, upomienkové predmety a iné.



7. Spoločnosť M. R. Štefánika podala projekt „Dni Štefánika“ - 24.07.2022 (Brezová ij.), ktorý

odprezentovala Ing. Vavríková, nakolko zástupcovia občianskeho združenienia neboli prítomní.

Ide o usporiadanie futbalového turnaja o putovný pohár Spoločnosti M. R. Štefánika, kde sa

vrámci 8 družtiev stretnú zástupcovia spoločenských organizácií, štátnej averejnej správy

i podnikateľského sektora. Cieľom projektu je itakouto kultúrno-športovou akivitou

podporovať záujem verejnosti oživote adiele M. R. Štefánika. Príprava podujatia bude

prebiehat'v mesiacoch máj -jún 2022, samotný turnaj je plánovaný na 24.7.2022.

Z podpory TSK vo výške 2 200 eur by chceli organizátori zabezpečiť propagačné materiály,

prenájom technického zabezpečenia, honoráre pre umelcov, ocenenia pre družstvá

a vytvotenie niekolkominútových videozáznamov z priebehu podujatia.

8. „Stará dáma vnových šatách" je názov projektu, ktorý prezentovala pani Elena Živčicová

vmene občianskeho združenia Turolúcky prameň. Aj pomocou grantu by združenie chcelo

vytvoriť z revitalizovaných priestorov prvej školy vTurej Lúke miestnosti na klubovú činnosť

mladých, ale i kultúrrne priestory pre staršiu generáciu. Multifunkčnosť priestorov bude

zabezpečená zakúpením skladacích stolov (4ks) a stoličiek (40ks). Prínosom projektu je

prepájanie skupín mladej a staršej generácie, odovzdávanie skúsenosti atradícií. Na daný účel

žiada občianske združenie sumu vo výške 2 200 eur.

Na záver Ing. Vavríková uviedla, že vzmysle VZN TSK č. 22/2019 Participatívny - komunitný

rozpočet vplatnom znení členovia Rady pre PaKR za okres Myjava zhodnotia aobodujú

odprezentované projekty. Informovala, že vtermíne od 15. mája do 30. mája 2022 bude

prebiehať SMS hlasovanie za jednotlivé projekty v rámci okresov. Projekty určené na hlasovanie

budú zverejnené na webovej stránke TSK. Pod’akovala všetkým prítomným za účasť.

Následne členovia Rady pre PaKR za okres Myjava hodnotili projekty na základe splnených

kritérií v zmysle VZN č. 22/2019 vznení neskorších predpisov. Po vyhodnotení posunuli všetky

predložené projekty na verejné SMS hlasovanie.

Hodnotenie projektov členmi Radv pre Participatívny - komunitný rozpočet za okres Myjava

  

Číslo projektu: Projektv určené na hlasovanie: Hodnotenie podl'a kritérií (v bodoch):

MY01. Kopanice v kroji 2022 45

MY02. „Dni Štefánika" - 24.7.2022 (Brezová p/B.) 44

MY03. Z výšky sa dívať 43

MY04. Chceme tu mať pekne 40

MY05. Futbalové leto v Jablonke 40

MY06. O Myjavský erb 39

MY07. Sviatok piva 37

MY08. Stará dáma v nových šatách 32

VTrenčíne dňa 28.4.2022

Zapísala: Ing. Katarína Vavríková


