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VÝZVA  
na predkladanie projektov 

financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 
 
Mesto Spišská Belá prichádza aj v roku 2019 s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní 

o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov môžu 

obyvatelia mesta Spišská Belá podporiť malé komunitné projekty v zmysle výzvy na predkladanie 

projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019. Túto výzvu 

schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 31.1.2019.  

 
ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET? 
 

 časť rozpočtu mesta Spišská Belá vyčlenená na financovanie verejných projektov; 
 nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov zo strany obyvateľov mesta 

Spišská Belá; 
 nástroj na zvyšovanie záujmu o veci verejné a podporovanie aktívneho občianskeho prístupu, 

 o realizácii predložených projektov rozhoduje participatívna komunita podľa vlastného 
uváženia. 

 
AKÉ OBLASTI MÔŽU BYŤ PODPORENÉ? 
 
Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach: 

 voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, 
záujmové a tvorivé aktivity; 

 komunitné aktivity; komunitná infraštruktúra; 
 šport – organizácia amatérskych športových turnajov a aktivít,  
 kultúra – kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne zamerané; 
 podpora turizmu a cykloturizmu; 
 životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia 

komunít; 
 sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva; 
 podpora dobrovoľníctva u mladých ľudí.  

 
FINANČNÉ LIMITY PRE PROJEKTY 
 

 Minimálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 300 EUR  
 Maximálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 1 000 EUR 
 Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenie projektu.   

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

 Termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov je od 01.02.2019 - do 15.03.2019 
vrátane. 

 Do tohto termínu musí byť projekt fyzicky doručený do podateľne mestského úradu.  
 Termín na zvolanie verejného zvažovania je do 31. marca 2019. 

 



 Termín na realizáciu a vecné a finančné ukončenie projektu je najneskôr do 30. novembra 2019.  
 
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU? 
 

 Žiadateľom môže byť participant (osoba/organizácia) uvedená v schválených pravidlách 
participatívneho rozpočtu. 

  Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt.  
 Náležitosti projektu musia byť v súlade so schválenými Pravidlami participatívneho rozpočtu 

mesta Spišská Belá, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta (www.spisskabela.sk).  
 Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, resp. 

dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komunity) do realizácie tohto projektu.   
 
NÁLEŽITOSTI PODANIA PROJEKTU 
 

 Projekt sa podáva v písomnej forme s predpísaným obsahom (náležitosťami). Odporúčaný vzor 
projektu je zverejnený na zverejnené na webovom sídle mesta. 

 Projekt treba doručiť v 1 vyhotovení na adresu mestského úradu:  
Mesto Spišská Belá  
Petzvalova 18  
059 01 Spišská Belá  
v určenej lehote, v zalepenej obálke s označením: „Participatívny rozpočet“.  

 Kontaktná osoba:   
Mgr. Katarína Hradická, hlavný koordinátor participatívneho rozpočtu,  
Mestský úrad, kancelária č.5 (prízemie), e-mail: hradicka@spisskabela.sk, tel.: 052/4680515. 

 
 
V Spišskej Belej dňa 1.2.2019 

   
 
 
    Jozef Kuna  
 primátor mesta 
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