
 

Zápisnica 
z verejného zvažovania projektov predložených v zmysle VZN TSK č. 22/2019 
Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Bánovce nad 

Bebravou 
 

Dátum konania:   02.05.20223  o 8.45 hod. – 10.00 hod.  
Miesto konania:   Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Všetkých prítomných na verejnom zvažovaní projektov predložených z Participatívneho – 
komunitného rozpočtu TSK 2023, ktoré bolo zvolané  v zmysle ustanovení  Všeobecne 
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny – 
komunitný rozpočet v platnom znení, privítala Mgr. Petra Hinková Čimová z odboru finančného 
Úradu 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 
 
 
1. Projekt z oblasti životné prostredie s názvom Vyvýšené záhony predložilo Mesto Bánovce 
nad Bebravou. Účelom je prostredníctvom vyvýšených záhonov umiestených v Materskej škole 
na Ul. Hollého v Bánovciach nad Bebravou rozvíjať u detí lásku a starostlivosť k prírode. Grant 
vo výške 2 200 eur by bol použitý na materiál na vyvýšený záhon a materiál na úpravu okolia 
záhonov.  
 
2. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít a športu s názvom Bezpečne do MŠ predložilo taktiež 
Mesto Bánovce nad Bebravou. Cieľom projektu, ktorý by bol realizovaný v Materskej škole na 
Ul. Radlinského v Bánovciach nad Bebravou je vytvorenie dopravného ihriska, na ktorom by deti 
rozvíjali vedomosti a zručnosti v oblasti dopravnej výchovy. Z podpory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vo výške 2 200 eur by boli zakúpené dopravné značky, podstavce pre 
dopravné značky a gumové rohože.  
 
3. Ďalším projektom z oblasti voľnočasových aktivít a športu je projekt s názvom Zapáľ Plameň 
pre hasičský šport, ktorý predkladala Obec Krásna Ves. Účelom projektu je zrealizovať 
športovo-vzdelávacie aktivity zamerané pre deti a mládež z obce, resp. pre všetkých, ktorí majú 
záujem venovať sa hasičskému športu. Požadovaná podpora zo strany TSK je vo výške 2 200 eur 
a bude použitá na hadice, prilby, sačí kôš, prúdnicu či džberovú striekačku.  
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4. Projekt z oblasti športu s názvom Športuj a buď zdravý! Predkladala Obec Krásna Ves. Cieľom 
projektu je vybudovať v priestoroch OÚ Krásna Ves vhodné podmienky pre zlepšovanie 
zručností v oblasti stolnotenisových a raketových hier. Pomocou grantu PaKR vo výške 2 200 eur 
by boli zakúpené stolnotenisové stoly, rakety, loptičky a bedmintonové materiálové vybavenie. 
 
5.  Projekt z oblasti voľnočasových aktivít pod názvom Varenie spája ľudí predložilo Rodičovské 
združenie pri ZŠ J.A.Komenského v Bánovciach nad Bebravou. Cieľom projektu je zmysluplne 
využiť priestory v interiéri školy, ktoré by slúžili na vzdelávanie, stretnutia rodičov, žiakov 
a pedagógov pri voľnočasových aktivitách a krúžkovej činnosti. Grant vo výške 2 200 eur by bol 
použitý na zakúpenie kuchynskej linky, digestora, sklokeramickej dosky a kuchynského 
vybavenia. 
 
6. Projekt z oblasti voľnočasové aktivity s názvom Detské ihrisko Vlčkovo predložila Obec 
Dežerice. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na spoločné trávenie voľného času, 
športové a rekreačné aktivity detí a mládeže na nevyužitej ploche pri Kultúrnom dome Vlčkovo. 
Grant vo výške 2 200 eur by bol použitý na zakúpenie oceľovej dvojhojačky, domčeka so 
šmýkačou a lezeckej steny. 
  
7. Projekt z oblasti voľnočasové aktivity s názvom Deti v pohybe podala Obec Malá Hradná. 
Cieľom projektu je doplniť bezpečné hracie prvky pre deti na  detskom ihrisku v relaxačno-
športovom aráli a takto vytvoriť pre deti hravé a zdravé prostredie na čerstvom vduchu. Grant 
vo výške 2 200 eur by obec použila na zakúpenie kolotoča so sedením a prevažovacej hojdačky. 
 
8. Projekt z oblasti kultúra s názvom Oslavy 60. výročia ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 
predložila obec Slatina nd Bebravou. Účelom je pripraviť pre obyvateľov mikroregiónu Podhorie 
kultúrne podujatie pri príležitosti osláv 60. výročia ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou, ktorá je 
spádovou školou pre 8 obcí a je inštitúciou dlhodobo zabezpečujúcou rozvoj vzdelanosti 
a kultúry v rámci mikroregiónu. Grant vo výške 2 200 eur organizátori plánujú použiť na grafickú 
úpravu a tlač bulletinu, upominkové dary a vystúpenie zboru ZUŠ.  
 
9. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít a športu Deň hasičov Kšinná 2023 predložila obec 
Kšinná. Cieľom projektu je zorganizovanie 9. ročníka Dňa hasičov, na ktorom sa predstavia 
neilen dobrovoľné hasičské zbory z okolitých obcí, ale aj ďalšie zložky z oblasti záchrany života 
a zdravia. Z podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 2 200 eur by boli 
zabezpečené propagačné materiály, ozvučenie podujatia, prenájom atrakcií, stánkov, mobiliáru, 
prenájom WC. 
 
10. Projekt z oblasti sociálna pomoc a sociálne služby s názvom Poviem ti to rukami predložila 
nezisková organizácia Archa. Navrhovatelia chú pre svojich klientov vytvoriť priestor na 
zmysluplné a zážitkové aktivity, priestor, kde sa dá vyjdriť pocit, emócia, radosť, láska, bolesť, 
strach, úzkosť nielen slovami. Pomocou grantu PaKR vo výške 2 200 eur by boli zakúpené 
pomôcky na fytoterapu, aromaterapiu, arteterapiu, ergoterapiu, muzikoterapiu, 
dramatoterapiu, atď.. 
 
Na záver Mgr. Hinková Čimová uviedla, že v zmysle VZN TSK č. 22/2019 Participatívny – 
komunitný rozpočet v platnom znení členovia Rady pre PaKR za okres Bánovce nad Bebravou 
zhodnotia a obodujú odprezentované projekty. Informovala, že v termíne od 15.  mája do 30. 
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mája 2023 bude prebiehať SMS hlasovanie za jednotlivé projekty v rámci okresov. Projekty 
určené na hlasovanie budú zverejnené na webovej stránke TSK. Poďakovala všetkým 
prítomným za účasť.  
Prítomní členovia Rady pre PaKR z radov poslancov Zastupiteľstva TSK, Ing. Mária Hajšová, PhD. 
a PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, poďakovali všetkým zainteresovaným za úsilie a za prácu, 
ktorú vynakladajú v rámci svojich komunít a organizácií. Členovia Rady pre PaKR za okres 
Bánovce nad Bebravou ohodnotili projekty na základe splnených kritérii v zmysle VZN. Následne 
posunuli všetky predložené projekty na verejné SMS hlasovanie. 
             
   

Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres Bánovce 
nad Bebravou 
 
 
Číslo projektu:    Projekty určené na hlasovanie:            Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
 

BN01.       Vyvýšené záhony                                 50   
BN02.       Bezpečne do MŠ     50 
BN03.       Zapáľ plameň pre hasičský šport               50 
BN04.       Športuj a buď zdravý                50 
BN05.                   Varenie spája ľudí                                            50 
BN06.       Detské ihrisko Vlčkovo                50 
BN07.       Deti v pohybe                        50 
BN08.           Oslavy 60. výročia ZŠ s MŠ  
                               Slatina nad Bebravou                50 
BN09.       Deň hasičov Kšinná                50 
BN10.                    Poviem ti to rukami                                                   50 
 

 
Pozn.: Keďže všetky projekty dosiahli plný počet bodov, boli im pridelené čísla podľa toho, v akom poradí boli 
zaevidované v podateľni Úradu TSK. 

 

V Trenčíne  02.05.2023 
Zapísala: Mgr. P. Hinková Čimová 

 


