
 



PODMIENKY SÚŤAŽE  „Krajšie priestory“ 

 

I. 1. Organizátor súťaže  

 

1. Organizátor súťaže 

Organizátorom súťaže „Krajšie priestory“  je Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 

01 Zvolen, IČO 00320 439 (ďalej len „organizátor“). 

 

2. Cieľ súťaže  
Cieľom súťaže je motivovať obyvateľov mesta Zvolen, aby vytvorili malý mestský 
projekt s verejnoprospešným zámerom, ktorý skrášli určitú lokalitu v meste 
Zvolen alebo zlepší život obyvateľov mesta. Organizátor súťaže podporí realizáciu 
projektu nenávratným finančným príspevkom vo výške 500 Eur. 

 
3. Trvanie súťaže  

Súťaž je časovo obmedzená a prebieha od 15. 2. 2016  do 31. 3. 2016. 

 

4. Účastníci súťaže 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo osoba 

mladšia zastúpená legitímnym právny zástupcom, ktorá je plne spôsobilá 

k právnym úkonom, občianske združenie alebo mimovládne organizácie 

pôsobiace v meste Zvolen. 

 

II. Podmienky účasti v súťaži 

 

1. Do súťaže budú zaradení len tí účastníci, ktorí zašlú návrhy najneskôr do 31.3. a to 
poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 
Zvolen s označením „Krajšie priestory“. 
 

2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne 

spôsobilá k právnym úkonom, občianske združenie alebo mimovládna organizácia 

pôsobiaca v meste Zvolen, ak zašle poštou alebo elektronicky vyhotovený návrh, 

ktorý bude obsahovať  

 

3. Súťažný návrh obsahuje : 

 

a) názov projektu, 
b) lokalitu pre umiestnenie diela, 
c) cieľ projektu, 
d) grafické zobrazenie návrhu, nákres 
e) predpokladaný rozpočet zadefinovaný do položiek, 
f) vyhlásenie, že realizáciu projektu je schopný zabezpečiť súťažiaci individuálne 

a/ alebo s pomocou ďalších dobrovoľníkov,  
g) mená spolupracovníkov, 

 
h) vyhlásenie vlastníkov pozemkov a objektov, že súhlasia s realizáciou projektu. 
 



4. Organizátor hradí oprávnené náklady na realizovanie projektu len do výšky 500 
EUR. Oprávnené náklady na projekt sú technicko-materiálneho charakteru. 
 

5. Realizácia projektu znamená jeho zhmotnenie do konečnej podoby a spôsobilosť 
na užívanie podľa návrhu – bude dohodnuté v osobitne uzatvorenej dohode. 
Začatie realizácie vybraného projektu musí byť ohlásené do 14 dní od zverejnenia 
zmluvy s organizátorom súťaže v centrálnom registri zmlúv. Realizácia diela musí 
byť ukončená do dvoch mesiacov od začatia prác.  
 

6. Dielo musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bez vád, 
ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia jeho užívaniu.  

 

7. Dielo môže byť realizované na pozemku vo vlastníctve organizátora alebo vo 
vlastníctve fyzickej či právnickej osoby po predchádzajúcom získaní súhlasu tejto 
osoby. Súhlas súkromnej osoby je povinnou prílohou k žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok. 

 
III. Vyhodnotenie súťaže 

 
1. Výber troch najvhodnejších návrhov uskutoční 5-členná porota zložená 

zo zástupcov Mestského úradu Zvolen a zástupcov občianskeho a mimovládneho 
sektora. 
 

2. Výsledok súťaže bude zverejnený na webovej stránke mesta Zvolen 
www.zvolen.sk do 7 dní od ukončenia súťaže. 
 

3. Účastník víťazného návrhu bude oslovený Mestom Zvolen emailom alebo listom. 
 

 
IV. Ocenenie 

 
1. Na realizáciu každého výherného projektu bude poskytnutý nenávratný finančný 

príspevok vo výške 500 EUR. 
 
 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Vyhlasovateľ súťaže, porotcovia ako i všetci autori sú povinní dodržiavať všetky 
podmienky štatútu tejto súťaže. 

2. Prijímajú sa len súťažné návrhy, ktoré splnia všetky stanovené podmienky a budú 
doručené pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Po 
uzávierke sa ďalšie príspevky neprijímajú. 

3. Vyhlasovateľ garantuje, že súťažné návrhy nebudú použité v rozpore s autorským 
zákonom a pri nakladaní s nimi bude postupovať v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov.  

4. Súťaž nie je anonymná. 
5. Podrobné informácie o súťaži nájdete v inštrukciách k súťaži na webovej stránke 

www.zvolen.sk. 
 

http://www.zvolen.sk/
http://www.zvolen.sk/


 

Dodatok 
 

1. Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov každý súťažiaci dáva súhlas 
organizátorovi, aby vo vlastnom mene alebo prostredníctvom sprostredkovateľa 
spracovával osobné údaje súťažiaceho v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol do súťaže 
za účelom realizácie súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje 
dobrovoľne, na dobu trvania súťaže a dobu nevyhnutne nutnú na propagáciu 
a vyhodnotenie. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, 
a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom 
doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho 
podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane 
nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené 
v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 

2. Súťažiaci v prípade získania výhry udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením 
svojho mena a priezviska, fotografie a video dokumentácie z procesu odovzdania, 
využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na 
internetových stránkach a na Facebooku organizátora a s ich bezodplatným ďalším 
šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto 
a video materiáloch. 

 
Súťažiaci v čestnom prehlásení potvrdzujú, že sú autormi prihlásených súťažných návrhov 
a tie nie sú kópiou iného projektu. 
 

http://www.sutazprevodu.sk/getattachment/Soutez-Pro-vodu-2016/Pravidla-souteze/SK_pre-vodu_priloha-pre-sutaziacich_cestne-prehlasenie-%283%29.doc.aspx

