VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE
DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE ZÁLESIE
PRE ROK 2019
V roku 2019 prichádza obec Zálesie s možnosťou participácie svojich občanov na
rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti
finančných prostriedkov - prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu
(na základe VZN č. 3/2019 o participatívnom rozpočte) môžu obyvatelia obce Zálesie
podporiť malé komunitné projekty.
Obec Zálesie (ďalej len „obec“) vyčlenilo pre túto časť rozpočtu 5 000,00 EUR, pričom
minimálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 250,00 EUR a maximálna výška
dotácie na jeden projekt je stanovená na 2 500,00 EUR.
ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET?
− časť rozpočtu obce vyčlenená na financovanie verejných projektov
− o realizácii predložených projektov rozhodujú formou hlasovania obyvatelia obce
podľa vlastného uváženia
− nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov zo strany obyvateľov
obce
AKÉ OBLASTI MÔŽU BYŤ PODPORENÉ?
Finančné prostriedky určené na projekty z participatívneho rozpočtu je možné čerpať
na nasledovne oblasti:
− športové aktivity,
− aktivity detí a mládeže,
− záujmovú umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a všeobecnú prospešnú činnosť,
− sociálne veci,
− zdravotníctvo a zdravotne postihnutí,
− ekológia a životné prostredie.
AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ ČERPAŤ PROSTRIEDKY Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU?
Finančné prostriedky je možné čerpať ako dotáciu. Oprávnené náklady sú definované vo
VZN
č. 3/2019 o participatívnom rozpočte.
DOKEDY JE POTREBNÉ PODAŤ ŽIADOSŤ?
V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne od 1.7.2019 do 14.7.2019vrátane.

1

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE?
Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať minimálne 250,00 EUR a maximálne 2 500
EUR vrátane, pričom každý žiadateľ – organizácia môže podať najviac jednu žiadosť.
Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu obce, z
finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu BSK, alebo Európskej únie. Súkromné
zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov.
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU?
Oprávneným žiadateľom môže byť len:
- organizácia zriadená obcou (napr. rozpočtová organizácia, preddavková organizácia
a pod.),
- právnická osoba so sídlom na území obce (napr. občianske združenie, nadácia,
nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.,
- fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území obce Zálesie
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- fyzická osoba – domáci občan Zálesia .
AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU?
Žiadateľ predkladá projekt na základe písomnej žiadosti (úplne a riadne vyplnenú,
podpísanú
štatutárnym zástupcom žiadateľa), ktorú predstavuje vyplnený formulár (viď príloha č.2
Výzvy). U oprávnených žiadateľov – fyzických osôb sa použije primerane. Písomnú žiadosť
spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do podateľne obce alebo poštou na
adresu obce:
Obecný úrad
Trojičné námestie 1
900 28 Zálesie
Žiadosti je potrebné podať v uzavretej obálke a označiť „Participatívny rozpočet“ v termíne
do 14. 07. 2019, pričom rozhodujúci je dátum podania v Podateľni obce, resp. dátum
podania na pošte.
K žiadosti Žiadateľ pripojí nasledovné povinné prílohy a doklady:
− kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy občianskeho
združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), vrátane dokladu o
pridelení IČO,
− kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je
oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho

V zmysle VZN č.2/2019 o po podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
trhový poriadok pre príležitostné trhy, čl. 11 bod (2) až (5).
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dekrétu, zápis z členskej schôdze, iného relevantného dokladu o vymenovaní
štatutárneho zástupcu),
kópia výpisu z príslušného registra (napr. registra občianskych združení, obchodného
registra alebo obdobného registra),
doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej
banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť
dotácia poukázaná,
doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka
nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo
technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
čestné vyhlásenie, ktorým doloží splnenie podmienok podľa bodu 3 ods. I až VIII čl.
4 VZN č.3/2019 o participatívnom rozpočte. Čestne vyhlásenie tvorí prílohu č.1
Výzvy.
iné doklady špecifikované v príslušnej výzve.

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ?
Po formálnej stránke posúdi všetky žiadosti pred hlasovaním verejnosťou Komisia pre
participatívny rozpočet najmä základe nasledovných kritérií:
− Súlad so strategickými oblasťami rozvoja obce,
− logická a vecná prepracovanosť projektu - zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť,
jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné
prepojenie,
− možnosť zapojenia verejnosti do projektu,
− finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu,
spolufinancovanie projektu, náročnosť na materiálno-technické zabezpečenie,
udržateľnosť projektu,
− schopnosť realizácie projektu – odborné predpoklady žiadateľov, jasný a
vykonateľný realizačný plán, spolupráca s ďalšími partnermi.
AKO BUDE PREBIEHAŤ PROCES SCHVAĽOVANIA AŽ PO HLASOVANIE?
Harmonogram procesu schvaľovania žiadostí
Zverejnenie výzvy (vrátane spôsobu
do 30.6.2019
hlasovania) na predkladanie projektov
Predkladanie projektov
1.7.2019 – 14.7.2019
Posudzovanie projektov
15.7.2019
Prezentovanie projektov
17.7.2019
Hlasovanie verejnosti
17.7.2019 – 26.7.2019
Vyhlásenie výsledkov
31.7.2019
Uzatváranie zmlúv
Od 5.8.2019
PRED HLASOVANÍM A HLASOVANIE
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Do hlasovania obyvateľov obce postúpia projekty, ktoré získali min. 8 bodov od Komisie pre
participatívny rozpočet. Propagácia Participatívneho rozpočtu, ako aj hlasovací lístok budú
zverejnené na www.obeczalesie.sk a v Záleských novinách za účelom propagácie a
prezentácie. Propagácia samotných projektov sa bude zabezpečovať na internetovej stránke
obce, na hlasovacích miestach a na vyhradených miestach v zmysle VZN č.1/2019. O tom,
ktoré projekty získajú podporu pre realizáciu rozhodnú hlasovaním domáci obyvatelia Zálesie
prostredníctvom hlasovacieho lístka distribuovaného v Záleských novinkách, ako aj
zverejneného na internetovej stránke obce. Hlasovací lístok je súčasťou výzvy a bude k
dispozícií aj na miestach určených na hlasovanie t. j.:
1) Kultúrny dom Zálesie Malinovská 54, 900 28 Zálesie (len dňa 17.7.,2019)
2) Obecný úrad, Trojičné námestie č. 1 , Zálesie
3) Kaviareň – Ignáca Gešaja 995, Zálesie
4) Jane Coffee it´s Time – Terchovská 93, Zálesie
Hlasovať sa bude v období 17.7.2019 – 26.7.2019 v čase otváracích/úradných hodín miest
na hlasovanie. Každý víťazný projekt musí získať minimálne 10 hlasov.
PO UKONČENÍ HLASOVANIA
Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov budú zverejnené na
www.obeczalesie.sk. Po ukončení hlasovania a jeho následnom vyhodnotení budú úspešní
žiadatelia vyzvaní emailom, poštou na podpis zmluvy.
PODPIS ZMLUVY a POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Po splnení podmienok obec podpíše so žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie z
participatívneho rozpočtu a zazmluvneným subjektom pošle finančné prostriedky.
REALIZÁCIA PROJEKTOV
Realizácia projektov musí na základe tejto výzvy prebehnúť v kalendárnom roku 2019.
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE
Zúčtovanie použitia poskytnutých finančných projektov je potrebné predložiť do 20.
Decembra 2019, pričom oprávnenými nákladmi sú také výdavky, ktoré majú dátum
zdaniteľného plnenia vo finančnom roku 2019. Povinnosti žiadateľa ohľadom použitia
finančných prostriedkov, ich zúčtovania a predloženia správy o realizácii projektu sú
predmetom zmluvy medzi žiadateľom a obcou.
Prípadné otázky môžete adresovať:
- emailom na: ou@obeczalesie.sk
- telefonicky na: +421 2 459 460 13, mobil: 0905 977 102
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