
Príloha č. 1 VZN č. 4/2017 

 

NÁVRH 

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU  

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 

 

 

1. Názov projektu: Beh na Bradlo 

2. Oblasť podpory (uviesť podľa VZN č. 4/2017): kultúra, šport 

3. Celkové náklady na projekt v eur: 870€ 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 320€ 

5. Informácie o predkladateľovi projektu: 

 

Názov/ meno predkladateľa Gymnázium M .R. Štefánika 

Právna forma a forma účtovníctva  Rozpočtová organizácia  

IČO, DIČ, IČ-DPH  160 270 202 109 1204  

Presná adresa sídla/ bydliska vr. PSČ 
Športová 41 Nové Mesto nad Váhom 915 01  

 

Štatutárny zástupca predkladateľa Mgr. Mária Vitásková 

Telefónne č. a e-mail štatutára 0905623416 maria.vitaskova@gymnm.sk 

Meno zodpovedného realizátora 

projektu Mgr. Ján Pavlíček 

Telefónne č. a e-mail realizátora 

projektu jan.pavlicek@gymnm.sk 0907 328 075 

Web stránka predkladateľa www.gymnm.sk 

  

 

 

Záznam o predložení projektu na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom (doplní MsÚ): 

     podacia pečiatka MsÚ: 

 

 

 

 

 

Evidenčné číslo projektu:  

 



 

 

6. Základné údaje o projekte: 

 

Miesto realizácie projektu 
Gymnázium M.R. Štefánika- Mohyla generála M. R. Štefánika 

Myjava- pamätník, Košariská -Štefánikov rodný dom. 

Termín realizácie projektu 3.mája 2019 

Hlavný cieľ projektu 

Pripomenutie si 100 výročia od úmrtia  generála M. R. 

Štefánika, prehlbovanie vedomostí žiakov o tomto jedinečnom 

a významnom človekovi a jeho prínos pre náš národ. 

 

Spôsob participácie verejnosti 

(zapojenia do realizácie 

projektu) 

 

 Do projektu budú zapojení študenti GMRŠ a žiaci ZŠ z NMnV 

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet 

 

Študenti- 28 , žiaci-12, široká verejnosť 

 

 

 

Spôsob využitia výsledkov 

projektu cieľovou skupinou 

 

Pripomenutie si generála M. R. Štefánika plánovanou akciou 

a jeho podobizňou na tričkách. 

Partneri navrhovateľa pri 

realizácii projektu 

 

Mesto – Nové Mesto nad Váhom, ZRPŠ pri GMRŠ 

 

Spôsob spolupráce s partnermi 

 

 

Spolupráca so ZRPŠ pri GMRŠ pri zabezpečení autobusovej 

dopravy, občerstvenia pre účastníkov, s mestom NMnV pri 

zabezpečení kytíc, venca, doprovodného vozidla MsP 

 

 

7. Zámer a ciele projektu: Pripomenutie si 100-výročia od úmrtia generála M. R. Štefánika 

s cieľom podporiť historické, kultúrne, športové povedomie mládeže a širokej verejnosti 

nielen v Novom Meste nad Váhom, ale aj v Starej Turej, Myjave, Košariskách a Brezovej 

pod Bradlom. 

 

8. Popis projektu: Štafetovým spôsobom od Gymnázia M. R. Štefánika k 

 Mohyle generála M. R. Štefánika odbehnúť 46 Km. 

 

 

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: Podporiť hrdosť, 

húževnatosť, cieľavedomosť a pozitívny vzťah k športu žiakov, študentov a širokej 

verejnosti. Pripomenúť si osobnosťgenerála M. R. Štefánika, keďže aj vláda SR 

vyhlásila  rok 2019 za rok generála M. R. Štefánika. 

 

 

10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít: 

Každoročne od r. 1993 realizovaná akcia - 26 ročná tradícia štafetového behu  na Bradlo za 

účasti študentov, pedagógov GMRŠ a predstaviteľov mesta. 

 



 

 

11. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec  

        realizácie): 

 Beh  na Bradlo je  jednodňová akcia každoročne poriadaná pri príležitosti úmrtia generála 

 M .R. Štefánika . V roku 2019 bude  realizovaná 3.mája 2019. 

 Harmonogram  realizácie:  

1. Obstarávanie tričiek 

2. Zabezpečenie dopravy, občerstvenia 

3.Zabezpečenie kytíc, venca. 

4. Zabezpečenie doprovodného vozidla  od mestskej polície. 

5. Realizovanie samotného behu. 

 

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 

 

 

 

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu: Webová stránka školy, 

Webová stránka mesta, webové stránky ZŠ, TV- Pohoda, Novomestský spravodaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj financovania 

(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 

 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 

výdavky 
Bežné 

výdavky 

z toho 

Mzdy Poistné 
Tovary  

a služby 

Vlastné 

prostriedky ZRPŠ 

GMRŠ 

350€   X X 350€ 

Mesto NMnV 200€     200€ 

Dotácia  320€     320€ 

Celkové náklady na 

projekt 
870€     870€ 



 

 

 

 

14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 

 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  

Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia 
vlastné 

a i. 
spolu 

Funkčné tričká s 

potlačou  320€  320€ 

Autobusová doprava   150€ 150€ 

Občerstvenie   200€ 200€ 

Kytice 2 ks.   100€ 100€ 

Veniec    50€ 50€ 

Doprava MsP   50€ 50€ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Náklady celkom 
320€ 550€ 870€ 

 

 

 

 

 

Dátum:27.3.2019                                               pečiatka, meno a podpis  

                                 štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu                                  



  

 

15. Čestné vyhlásenie predkladateľa projektu/ štatutárneho zástupcu predkladateľa: 

 

Čestne vyhlasujem, že:  

1. všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne  

2. sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č. 

4/2017  

3. na výdavky financované z požadovanej dotácie nežiadam ani som nezískal/ -a finančné 

prostriedky z iných verejných zdrojov ani z fondov Európskej únie a ani v minulosti som 

nezískal/ -a na ten istý účel nenávratnú finančnú pomoc  

4. spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 4/2017;  

5. som si vedomý/ -á skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok a že rozhodnutie mesta 

o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie je konečné a nemenné  

6. som si vedomý/ -á svojej právnej a zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené finančné 

prostriedky, ak som uviedol/ -a nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo nedodržal/ -a 

stanovené podmienky financovania  

7. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú zastupujem, 

- nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu 

- nie je voči nej vedené exekučné konanie ani výkon rozhodnutia  

8. predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu, vyšším územným celkom 

ani voči iným obciam a mestám  

9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia 

ani nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu  

10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je 

vedený výkon rozhodnutia  

11. predkladateľ nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie  

 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa dotácie o všetkých zmenách, 

ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  

 

Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej 

prílohách v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania 

projektu.  

Súhlasím s tým, že údaje uvedené v projekte môžu byť použité na štatistické účely a na účely 

monitorovania, reportovania a evalvácie.  

 

Titul, meno a priezvisko, podpis:  

- predkladateľ projektu: Mgr. Ján Pavlíček 

- štatutárny zástupca predkladateľa:  Mgr. Mária Vitásková 

 

 

V  Novom Meste nad Váhom        dňa  27.3.2019 



 

 

  


