
 

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

Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Nové Mesto nad 
Váhom 

 
Dátum konania:   28.04.2023  o 8.30 hod. – 09.30 hod.  
Miesto konania:   Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom 
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 kultúra a voľnočasové aktivity s názvom Deti na doskách predložilo 
Združenie detí a mládeže NODAM. Účelom je zorganizovať pre obyvateľov mesta a širokú 
miestnu komunitu kultúrne a umelecké programy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí, 
vystúpenia dramatického krúžku a stretnutie detí so starými rodičmi. Grant vo výške 2 200 eur 
by bol použitý na zakúpenie pódia, skladacieho stola a dekoračných látok.  
 
2. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Letný pobytový tábor predložilo taktiež 
Združenie detí a mládeže NODAM. Cieľom projektu je poskytnúť príležitosť na racionálne, 
zmysluplné a aktívne využitie voľného času detí a mládeže v zdravom a podnetnom prostredí, 
prostredníctvom ativít rozvíjajúcich osobný rast, sociálne zručnosti, intelektuálne schopnosti, 
kreativitu, hodnotovú orientáciu a zdravý životný štýl. Z podpory Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vo výške 2 200 eur by organizátori chceli zabezpečiť ubytovanie a šporotvé pomôcky 
a odmeny.  
 
3. Ďalším projektom z oblasti voľnočasových aktivít  je projekt s názvom Prímestský letný tábor 
2023, ktorý predkladalo Združenie sv. Petra Fouriera z Nového Mesta nad Váhom. Účelom 
projektu je vytvorenie príležitosti pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a pre 
realizovanie aktivít, ktoré podporujú zdravý rozvoj osobnosti mladého človeka. Požadovaná 
podpora zo strany TSK je vo výške 2 200 eur a bude použitá na objednávku autobusu pre deti na 
výlety, klobúky pre deti s potlačou a kreatívny materiál.  
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4. Projekt z oblasti zdravotníctva s názvom Gymnázium pre Tvoje srdce – AED predkladalo OZ 
Premena. Očakávaným prínosom projektu je naučiť žiakov, občanov a účastníkov verejného 
workshopu správne zachrániť človeka v situáciách priamo ohrozujúcich život. Cieľom je tiež 
vytvorenie defibrilátorového stanoviska v aráli GMRŠ NMnV za pomoci grantu PaKR vo výške 2 
200 eur a to nákupom automatického defibrilátora a AED skrinky. 
 
5.  Projekt z oblasti kultúra pod názvom Spoločné vianočné zdobenie námestia v Starej Turej – 
časť 2 predložilo Mesto Stará Turá. Cieľom projektu je oživenie námestia počas Vianoc 
a poskytnúť občanom priestor na spoločné stretávanie a kultúrne vyžitie. Grant vo výške 2 200 
eur by bol použitý na zakúpenie vianočných dekorácií. 
 
6. Projekt z oblasti kultúra s názvom Koncert pre Centrum pre deti a rodiny Myjava – 
pracovisko Nové Mesto nad Váhom predložil Ján Zahradníček – Status Delta. Zámerom 
projektu je vytvoriť cca 2 hodinový septemborvý koncet pre deti z detského domova 
k ukončeniu letných prázdnin. Vzľadom na záujem detského domova, strávi kapela po koncerte 
istý čas rozprávaním sa s deťmi či ukazovaním hudobných nástrojov. 2 200 eur z Grantu PaKR 
TSK chcú organizátori využiť na zaplatenie honorárov pre členov kapely. 
 
7. Projekt z oblasti športu s názvom Deti na Hokej podal Hokejovým klubom Nové Mesto nad 
Váhom, o. z. so sídlom v Novom Meste nad Váhom. Akcia je určená pre deti a mládež vo veku 
od 5 do 10 rokov z okresu Nové Mesto nad Váhom. Vďaka propagačným aktivitám v materských 
a základných školách chcú organizátori osloviť deti a pozvať ich na zimný štadión v Novom 
Meste nad Váhom. Na akcii plánujú deťom odovzdávať hokejové výstroje, aby mohli pokračovať 
v ľadovom hokeji. Pre deti bude na podujatí pripravený klubový maskot, zábavné hry 
a občerstvenie. Náplňou projektu je zakúpenie hokejových výstrojí, prilieb  a korčúľ, 
občerstvenie a propagácia projektu s celkovými výdavkami 2 800 eur, pričom dotácia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja by predstavovala 2 200 eur. 
 
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 Nové Mesto nad Váhom 
zhodnotia a obodujú odprezentované projekty. Informovala, že v termíne od 15.  mája do 30. 
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.  
Prítomný člen Rady pre PaKR z radov poslancov Zastupiteľstva TSK, Michal Bartek, poďakoval 
všetkým zainteresovaným za úsilie a za prácu, ktorú vynakladajú v rámci svojich komunít 
a organizácií. Členovia Rady pre PaKR za okres Nové Mesto nad Váhom 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 Nové 
Mesto nad Váhom 
 
 
Číslo projektu:    Projekty určené na hlasovanie:            Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
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NM01.       Deti na doskách                                          50   
NM02.       Letný pobytový tábor    50 
NM03.       Prímestský letný tábor 2023                           50 
NM04.       Gymnázium pre Tvoje srdce - AED  50 
NM05.                   Deti na hokej                                          50 
NM06.       Spoločné vianočné zdobenie námestia 
                               V Starej Turej – časť 2    49 
NM07.       Koncert pre Centrum pre deti a rodiny                 
                               Myjava – pracovisko Nové Mesto nad Váhom     15 
 
 
 
Pozn.: Keďže viacero projektov dosiahlo plný počet bodov, boli im pridelené čísla podľa toho, v akom poradí boli 
zaevidované v podateľni Úradu TSK. 

 
 
 
V Trenčíne  28.04.2023 
Zapísala: Mgr. P. Hinková Čimová         
          
     


