Zápisnica
z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018
konaného dňa 07.03.2018
Miesto konania: zasadačka MsÚ, II. poschodie, 16,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Predstavenie projektov
Hodnotenie občianskych projektov
Diskusia, rôzne
Záver

Bod 1. Otvorenie
Pracovné stretnutie otvoril a viedol koordinátor pre participatívny rozpočet mesta 2018 Mgr. Dionýz
Kemény, viceprimátor mesta Rožňava. Privítal všetkých členov výkonného výboru a oboznámil ich
s programom stretnutia.
Bod 2. Predstavenie projektov
Prednostka mesta JUDr. Erika Mihaliková oboznámila členov výkonného výboru s občianskymi
projektami, ktoré boli doručené do 28.02.2018 do podateľne MsÚ. Zároveň boli vytvorené skupiny
podľa zamerania jednotlivých projektov a spoločnej témy:
Skupina 1 – zameranie: Cyklo – Moto
Skupina 2 – zameranie: Edukačné aktivity
Skupina 3 – zameranie: Ihriská
Skupina 4- zameranie: Lokalita rieky Slaná
Skupina 5 zameranie: Okolie bytových domov
Skupina 6 zameranie: Revitalizácia zelene
Skupina 7 zameranie: Veľký park
Do každej skupiny boli zaradené občianske projekty nasledovne:
Skupina 1
(Cyklo-Moto)
1.1
1.2

zameranie
Motoristická
turistika
Rozvoj horskej
MTB cyklistiky
a turizmu v meste

Skupina 2
(Edukačné aktivity)
2.1
2.2

Navrhovateľ projektu

Názov aúčel projektu

Ladislav Juhász

Mototrasy

Bc. Lukáš Szollos

Mine Trails

zameranie

Udržateľná energetika

Navrhovateľ
projektu
Mgr.
Marcela
Tomašiková
Mgr. Slavomír Gál

Názov aúčel projektu
Komunitná záhrada
NABI SA !

Skupina 3
(Ihriská)

zameranie

3.1

Verejné priestranstvá

3.2

Ihrisko pre deti

3.3

Rekultivácia atletickej
dráhy a jej okolia
v areáli Spojenej školy
v Rožňave

Skupina 4
(Lokalita Slaná)
4.1
4.2

4.3

zameranie
Revitalizácia
verejného
priestranstva
Revitalizácia
verejného
priestranstva
Voľný čas, oddych v
prírode

Skupina 5
(Okolie bytových
domov)
5.1
5.2

zameranie

Navrhovateľ
projektu
Zoltán Várady

Gabriela Boldiová
MA Csaba Mátyus

Navrhovateľ
projektu
Rudolf Pažitka
Mgr. Martin Mikolaj

Ing. Michal Brincko

Navrhovateľ
projektu

Verejné priestranstvo

Ján Fehér

Úprava prístupových
ciest do bytového
domu

Elena Bačíková

Skupina 6
(Revitalizácia zelene)
6.1

Verejné priestranstvá

Navrhovateľ
projektu
Miloslav Kováč

6.2

Verejné priestranstvá

Mária Chnapková

Skupina 7
(Veľký park)
7.1

zameranie

zameranie
Umiestnenie
Pamätníka na dôstojné
miesto plochy parku
a vytvorenie
mini
oddychovej zóny.

Navrhovateľ
projektu
Ing. Peter Marko
a Ing. Peter Tešlár

Názov aúčel projektu
Revitalizácia
športového ihriska na
sídl.
Podrákoš,
Slnečná 17
Detské
ihrisko,
odpočívadlo
Škola
otvorená
bežcom

Názov aúčel projektu
Vstupná brána do
Rožňavy – Banícka
zvonička
Oddychová zóna pri
kruhovom
objazde
smer Rudná a cyklostojany v meste
Prístrešky s ohniskom
pri
Slanej
a na
Strelnici
Názov aúčel projektu
Vybudovanie
chodníka
okolo
Kyjevská 1
Bezpečne domov

Názov aúčel projektu
Rožňavská
zelená
terasa
Malý
park
a
parkovisko
Názov aúčel projektu
Premiestnenie
Pamätníka zakladateľa
veľkého parku Dr.
Antala Kissa

Bod 3. Hodnotenie projektov
Po predstavení jednotlivých projektov a zaradení do skupín, členovia výkonného výboru sa zaoberali
jednotlivo každým projektom a konkrétne prešli všetky návrhy projektov. Vyjadrili sa k jednotlivým
bodom, ktoré obsahuje formulár „Návrhy projektov“,

ako je stručný popis projektu, cieľ projektu,

problém (opis súčasnej situácie), riešenie problému, predpokladaný rozpočet projektu. Hodnotenie
projektov sa uskutočnilo podľa jednotlivých skupín.
Odporúčania k projektom podľa jednotlivých skupín pre:
Skupinu 1 (Cyklo-Moto)
1.1,1.2 Mototrasy + Mine Trails : vzhľadom na to, že oba projekty majú rovnaké zameranie, členovia
výkonného výboru ich posudzovali spolu, skonštatovali, že je potrebné presnejšie
vyšpecifikovať lokalitu, brať do úvahy legislatívu ako je zákon o poľovníctve, zákon o lesoch,
ktoré presne definujú, za akých podmienok je možné navrhované aktivity projektov
realizovať, je potrebné brať do úvahy aj závery MZ, ktoré neschválilo dostať do lesov
motorky, doplniť špecifikáciu smerovky, doplniť rozsah dobrovoľníckej činnosti, pozvať
predkladateľov projektov na pracovné stretnutie, aby bližšie vysvetli svoje zámery,
Skupinu 2 (Edukačné aktivity)
2.1 Komunitná záhrada: nakresliť situáciu, rozmiestnenie sadeníc, doplniť rozpočet, navrhnúť
konkrétne rastliny, dreviny, špecifikovať spoluúčasť na projekte, dbať na osadenie športových
náčiní, ktoré majú certifikát, pozvať predkladateľku na pracovné stretnutie so zámerom
doplnenia niektorých informácií
2.2 NABI SA! Veľmi dobrý zámer predkladateľa, je potrebné nakresliť rozmiestnenie bicyklov,
doložiť certifikáty o zariadeniach, dohodnúť spôsob údržby bicyklov, prizvať predkladateľa na
pracovné stretnutia PR so zámerom spolupracovať aj pri realizácii a pomoci záujemcom, ktorí sa
chcú podieľať na PR (doba udržateľnosti projektu)
Skupinu 3 (Ihriská)
3.1 Športové ihrisko Podrákoš : zakresliť situáciu s popisom, navrhnúť spôsob starostlivosti
o pieskovisko, vyšpecifikovať počet a vzhľad lavičiek, prizvať predkladateľa na pracovné
stretnutie (spoluúčasť)
3.2 Detské ihrisko Vargovo Pole (Zlatá ul. 11-13): konkretizovať lokalitu, parcelu na základe
katastrálnej mapy, doložiť certifikáty na vyrobené konštrukcie + certifikáty na hojdačky, hracie
zostavy a pod., doplniť rozpočet, prizvať predkladateľku na pracovné stretnutie
3.3 Škola otvorená bežcom: doplniť m2 na antuku, spresniť rozpočet (výkaz-výmer), preukázať
udržateľnosť projektu (antukový povrch), prizvať predkladateľa na pracovné stretnutie

Skupinu 4 (Lokalita Slaná)

4.1 Vstupná brána do Rožňavy, Banícka zvonička + Oddychová zóna pri kruhovom objazde smer
Rudná a cyklo-stojany v meste: tieto dva projekty spolu súvisia, preto ich členovia výkonného
výboru posudzovali spolu. Aby bol vytvorený oddychový komplex pri rieke Slanej, je potrebné
prizvať predkladateľov oboch projektov, aby presne vyšpecifikovali terénne úpravy, do úvahy je
potrebné brať aj projekt rozpracovanej cyklotrasy, podľa katastrálnej mapy vyznačiť presnú
lokalitu, upresniť rozpočet koľko je to m2 , koľko lavičiek by plánovali osadiť, hľadať riešenie, či
je možný prevoz banského zvona (alebo vytvoriť jeho repliku) , vyšpecifikovať rozmiestnenie
a počet cyklo-stojanov,
4.2 Prístrešky s ohniskom pri Slanej a na Strelnici: špecifikovať parcelu podľa katastrálnej mapy,
doplniť rozpočet (počet kusov lavičiek, stolov, rozmery prístreškov), pozvať predkladateľa
projektu na pracovné stretnutie

Skupinu 5 (Okolie bytových domov)

5.1 Vybudovanie chodníka okolo Kyjevská 1: doplniť rozpočet, navrhnúť konkrétne rastliny a kríky
na výsadbu, prizvať predkladateľa projektu, aby spresnil niektoré údaje v navrhovanom projekte
5.2 Bezpečne domov: špecifikovať presne miesto, doložiť jednoduchý nákres + situáciu kadiaľ by mal
chodník viesť, prizvať predkladateľku na pracovné stretnutie

Skupinu 6 (Revitalizácia zelene)

6.1 Rožňavská zelená terasa: konkretizovať presne lokalitu, možnosť rozdelenia projektu z dôvodu
rozpočtu, riešiť nákup náradia resp. vypožičanie, prehodnotiť v rámci rozpočtu každú položku,
prizvať predkladateľa na pracovné stretnutie
6.2 Malý park a parkovisko: doplniť dobu udržateľnosti, najprv zrealizovať revitalizáciu, zvážiť
umiestnenie zariadenia fitnes, doplniť rozpočet, prizvať predkladateľku na pracovné stretnutie,
( Malý park je na námestí pod vežou)

Skupinu 7 (Veľký park)

7.1 Premiestnenie Pamätníka zakladateľa Veľkého parku Dr. Antala Kissa: doplniť situáciu
Pamätníka.
Bod č.4 Diskusia, rôzne
Koordinátor projektu Mgr. Dionýz Kemény skonštatoval, že každý z predložených návrhov projektov
sa pokúsime po dôslednej konzultácii s predkladateľmi zrealizovať, pokiaľ to bude v súlade
s legislatívou a stanoviskami poslancov mestského zastupiteľstva. Ubezpečil členov výkonného
výboru, že v ďalšej fáze budú pri realizácii projektov nápomocní zamestnanci MsÚ podľa potreby.
Mgr. Radoslav Kovács informoval o možnosti zúčastniť sa v dňoch 20.-22.04. 2018 na pracovnom
stretnutí v Hlohovci, na ktorom sa zúčastnia aj zástupcovia miest Slovenska, ktorí už majú
s participatívnym rozpočtom

skúsenosti. Ďalej bola načrtnutá téma loga PR. Pani prednostka

požiadala Mgr. Radoslava Kovácsa z OZ Otvor dvor o spoluprácu pri tvorbe textov o priebehu
participatívneho rozpočtu na stránke mesta.
Bod 5. Záver
Na záver koordinátor projektu poďakoval prítomným členom výkonného výboru za aktívnu účasť
a pracovné stretnutie ukončil.

Zapísala: PaedDr. Jana Mičudová, členka výkonného výboru
Overil: Mgr. Dionýz Kemény, koordinátor projektu

