
 

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

Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Považská Bystrica 
 

Dátum konania:      11.05.2023 od 9.00 hod 

Miesto konania:     Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica   

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. Za okres Považská Bystrica bolo tento rok v rámci PaKR TSK podaných 15 projektov. Prvý 

z nich na verejnom zvažovaní predstavil Horolezecký klub Manín, ktorý podal projekt Zvýšenie 

bezpečnosti skalných oblastí. Jeho cieľom je zvýšenie bezpečnosti lezeckých oblastí na území 

Trenčianskeho kraja, vďaka čomu sa rozšíria možnosti na aktívne trávenie voľného času. Zakúpiť 

plánujú borháky z nerezovej ocele, maticové karabíny a pracovné polohovacie sedačky za 

2 200€.  

 

2. Druhým projektom, ktorý sa uchádza o financie z rozpočtu TSK je projekt s názvom 

Zachovávame tradície našich predkov predkladateľa občianske združenie Dúbravček. Jeho 

zámerom je prostredníctvom uskutočnenia sústredenia pre členov súboru Dúbravček rozšíriť 

obzor o ďalšie regióny Slovenska a preniesť tvorbu priamo do svojej folklórnej práce v podobe 

hudby, piesní a tancov. Na úhradu ubytovania požadujú z grantu PaKR TSK 2 200€. 

 
3. Projekt Pohyb hravý, ten je zdravý! podala obec Jasenica, čím chce prispieť k vytvoreniu 

podmienok pre plnohodnotný telesný, motorický, sociálny i duševný rozvoj detí predškolského 

a mladšieho školského veku. Majú záujem zakúpiť oceľovú hojdačku a kombinovanú malú 

preliezku, pričom požadovaná výška príspevku je 2 200€. 
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4. Ďalej nasledoval projekt žiadateľa Občianske združenie HOROMIL - klub cestovateľov 

a dobrodruhov s projektom z oblasti kultúry - 15. Horomil - festival hôr, cestovania a športu. 

Jeho účelom je spestrenie ponuky kultúrnych podujatí v meste Považská Bystrica a motivovanie 

ľudí k aktívnemu životnému štýlu, cestovaniu a ochrane prírody. Okrem toho chce aj vytvoriť 

priestor na prezentáciu tvorby slovenských dokumentaristov, fotografov a 

cestovateľov. Predkladateľ zabojuje o 2 200€ z rozpočtu PaKR , pričom celkové uvedené náklady 

projektu sú 9 000€. 

 

5. Ďalším v poradí bolo Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia, 

ktoré predložilo projekt Uchovávajme ľudové tradície. Jeho účelom je doplnenie krojového 

vybavenia FS Považan o mužský folklórny kroj pozostávajúci z nohavíc a košele v počte 10 ks 

v hodnote 2 200 eur. 

 

6. Druhým projektom žiadateľa Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného 

Považia bol projekt Ľudové tradície nezaniknú. Jeho účelom je doplnenie krojového vybavenia 

FS Považan o ženský folklórny kroj pozostávajúci zo sukne, zástery, rukávcov a lajblíka v počte 

10 ks v hodnote 2 200 eur. 

 
7.  Mesto Považská Bystrica tento rok bojuje o hlasy verejnosti s dvoma projektmi. Prvý projekt 

má názov Vysaďme si park! a jeho cieľom je zveľadenie verejného priestoru najväčšieho 

verejne prístupného parku v meste. Za 2 194 eur plánujú zakúpiť výsadbový materiál - 

cibuľoviny, trvalky a zeminu. 

 

8. V rámci druhého projektu, Farebná športu, chce Mesto Považská Bystrica vytvoriť atraktívne 

basketbalové ihrisko, ktoré priláka deti od mobilov a počítačov späť von. Z rozpočtu TSK 

požadujú 2 060 eur na honorár za uskutočnenie umeleckej maľby pre dvoch umelcov 

a zakúpenie farieb a maliarskych pomôcok.  

 
9. Občianske združenie Mošteník predložil projekt Potulky za tradíciami a kultúrou Horného 
Moštenca a jeho cieľom je ponúknuť hlavne deťom náhľad do histórie Horného Moštenca 
a jeho kultúrnej minulosti. Ponúknuť možnosť ponoriť sa do minulosti pomocou vizuálnych, 
zvukovýcha a hlavne osobne slovne vyrozprávaných zvykov, tradícií, ktoré boli v Hornom 
Moštenci súčasťou každodenného života. Žiadatelia požaduju z grantu PaKR TSK sumu vo výške 
2 200 eur na úhradu ozvučenia a osvetlenia, prenájom priestorov a honorárov účinkujúcich. 
 
10. So svojim projektom Stolnotenisový trenažér pre rozvoj mladých talentov bojuje o hlasy 

verejnosti obec Udiča. Zámerom projektu je prispieť k rozvoju voľnočasových aktivít v obci a 

vytvoriť lepšie podmienky pre tréningy stolného tenisu. Požadovaná výška dotácie je 2 200€, 

pričom žiadatelia majú v pláne zakúpiť tréningový trenažér – robot, loptičky, poťahy na rakety, 

dravá na rakety atď. 

 
11. Zastúpenie má aj projekt Mestská liga v šípkach Považská Bystrica, ktorý predložilo 
občianske združenie PLAY ON. Mestská liga v šípkach funguje v Považskej Bystrici nepretržite 
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už viac ako 25 rokov. Cieľom projektu je ukázať krásu šípok ešte širšiemu spektru záujemcov, 
preto potrebujú žiadatelia rozšíriť materiálno-technické zázemie. Požadovaná výška grantu je 
2 200 eur a bude využitá na zakúpenie náhradných segmentov pre elektronický terč, zakúpenie 
terčov sisalových so žiletkovým drôtom, osvetlenie terčov atď. 
 
12. Obec Papradno predložila projekt s názvom Kvitnúce zdravotné stredisko, prostredníctvom 

ktorého chce zlepšiť a zatraktívniť verejné priestranstvo pri zdravotnom stredisku s pozitívnym 

dopadom na kvalitu občanov a vytvorenie vhodných podmienok pre hmyz, najmä včely. Zakúpiť 

plánujú výsadbový materiál – vavrínovec lekársky a borievku rozprestretú. Navrhovateľ 

požaduje 2 200 eur z celkovej výšky projektu 3 390,30 eur. 

 
13. My sa vody nebojíme je názov projektu, ktorý predložil KST Manín Považská Teplá. Ide 

o turistický klub, ktorý sa okrem turistických pochodov venuje aj splavovaniu riek. Túto 

skúsenosť chcú posunúť aj na deti rôznych vekových kategórií, chcú naučiť deti ovládať lode 

a ako sa majú zachovať v prípade nebezpečnej situácie. Zakúpiť plánujú nafukovacie kanoe 

s príslušenstvom, pričom požadovaná výška podpory zo strany TSK je 2 200 eur. 

14. Roman Klinčúch MASÁŽNA TERAPIA podal projekt Triatlon Podhradské more 2023, ktorý 

má za úlohu viesť obyvateľov k športovej aktivite a možnosti vyskúšať si športové zápolenie aj 

pre amatérskych športovcov na podujatí s vysokou, takmer profesionálnou úrovňou. Celková 

výška výdavkov na akciu je  9 100 eur, z ktorých navrhovateľ požaduje 2 200 eur na úhradu 

časomiery, honorárov, zábran, mobilného wc, propagácie, atď.. 

15. Posledným predkladateľom je občianske združenie HBK Protef Považská Bystrica 

s projektom Poď spoznávať hokejbal. Zámerom je propagácia hokejbalu, dosahovanie 

športových úspechov, obhájiť titul majstra Slovenska, vychovávať ďalších reprezentantov 

Slovenska v hokejbale v rôznych vekových kategóriách. Celý projekt má rozpočet vo výške 5 500 

eur, nárokovaná čiastka predstavuje 2 200 eur, ktoré by žiadatelia použili na nákup hokejok, 

hokejbalových loptičiek a prilieb. 

 
Na záver Mgr. Hinková uviedla, že v zmysle VZN TSK č. 22/2019 Participatívny – komunitný 
rozpočet v platnom znení členovia Rady pre PaKR za okres Považská Bystrica 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 a poďakovala všetkým 
prítomným za účasť. Doplnila, že projekty určené na hlasovanie budú zverejnené na webovej 
stránke TSK.  Prítomní členovia Rady pre PaKR z radov poslancov Zastupiteľstva TSK za okres 
Považská Bystrica, doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, Phd., František Matušík, Mgr. Andrej Péli a 
Ing. Roman Španihel poďakovali všetkým zainteresovaným za úsilie a za prácu, ktorú 
vynakladajú v rámci svojich komunít a organizácií. Členovia Rady pre PaKR za okres Považská 
Bystrica ohodnotili projekty na základe splnených kritérii v zmysle VZN. Následne posunuli 
všetky predložené projekty na verejné SMS hlasovanie. 
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Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres Považská 
Bystrica 
 
Číslo projektu:    Projekty určené na hlasovanie:            Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
 
PB01.   Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí                50 
PB02.   Zachovávame tradície našich predkov               50 
PB03.   Pohyb hravý, ten je zdravý!                                           50    

PB04.   Uchovávajme ľudové tradície    50 

PB05.               Ľudové tradície nezaniknú     50       
PB06.   Vysaďme si park!                                                              50  

PB07.   Farebná športu                                     50     
PB08.       Potulky za tradíciami a kultúrou Horného Moštenca           50 
PB09.   Kvitnúce zdravotné stredisko                 50 
PB10.   My sa vody nebojíme     50 
PB11.   Triatlon Podhradské more 2023                50 
PB12.   Horomil - festival hôr, cestovania a športu                49 
PB13.   Stolnotenisový trenažér pre rozvoj mladých talentov         49 

PB14.   Mestská liga v šípkach Považská Bystrica   49 
PB15.   Poď spoznávať hokejbal     49 
 
 
Pozn.: Keďže viacero projektov dosiahlo rovnaký počet bodov, boli im pridelené čísla podľa toho, v akom poradí 
boli zaevidované v podateľni Úradu TSK. 

 

V Trenčíne  11.05.2023 
Zapísala: Mgr. P. Hinková Čimová 

     


