
Zápisnica

z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018

so zameraním na realizáciu projektov

konaného dňa 16.05.2018

Miesto konania: zasadačka MsÚ, II. poschodie, 16.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Postup pri realizácii schválených projektov
3. Záver

Bod 1. Otvorenie

Pracovné stretnutie otvoril a viedol koordinátor pre participatívny rozpočet mesta 2018 Mgr. 
Dionýz  Kemény,  viceprimátor   mesta  Rožňava.  Privítal  prítomných  a oboznámil  ich  s 
programom stretnutia.  Prítomných rozdelil  do dvoch skupín – na občanov, ktorí predložili 
projekty  a na  občianske  združenia  z dôvodu,  že  občianske  projekty  budú  realizované 
prostredníctvom  Technických  služieb  mesta  Rožňava  a ostatné  projekty  budú  realizované 
formou zmluvy uzatvorenej medzi mestom a združením.

Bod 2. Postup pri realizácii schválených projektov

Občianske  projekty,  ktoré  budú  finančne  zabezpečované  prostredníctvom  Technických 
služieb mesta Rožňava – projekt Revitalizácia športového ihriska na sídl. Podrákoš, Slnečná  
17, predkladateľ Zoltán Várady, projekt Prístrešky s ohniskom pri Slanej, predkladateľ Ing.  
Michal  Brincko,  projekt  Banícka  zvonička-  športový  areál  na  DDI,  predkladateľ  Rudolf  
Pažitka,, projekt Vybudovanie chodníka okolo bytovky Kyjevská 1, predkladateľ Ján Fehér,  
projekt  Detské  ihrisko  s lavičkami,  predkladateľ  Mária  Chnapková,  Detské  ihrisko  Zlatá  
11,13,15,  predkladateľ  Gabriela  Boldiová,  projekt  Premiestnenie  Pamätníka  zakladateľka  
Veľkého  parku  Antala  Kissa,  predkladateľ  Ing.  Peter  Marko  a Ing.  Peter  Tešlár,  projekt  
Bezpečný domov, predkladateľ Elena Bačíková, Komunitná záhrada, predkladateľ Marcela  
Tomášiková, postupy a formy spolupráce boli podrobne rozobraté s členom koordinačného 
výboru  - riaditeľom Technických služieb p. Gregorom.  Určila sa zodpovedná /kontaktná/  
osoba p. Dávid za TSM.  Pani Macková oboznámila prítomných o sledovaní realizácie prác 
formou  tzv.  stavebného  denníka,  ktorý  je  potrebné  koordinátormi  jednotlivých  projektov  
priebežne  viesť  spolu  s  fotodokumentáciou a predkladať  na  kontrolu  členom  výkonného  
výboru. Prítomní boli informovaní o ďalšom postupe prác a zároveň vyzvaní na vypracovanie  
a doručenie harmonogramu prác do 25.5.2018. 

Projekty, ktoré budú realizované prostredníctvom občianskych združení (projekt NABI SA!  
predkladateľ  Slavomír  Gál,  projekt  Mine  Trails  predkladateľ  Bc.  Lukáš  Szőllős,  projekt  



Oddychová zóna na Dopravnom ihrisku, predkladateľ Mgr. Martin Mikolaj,  projekt Škola  
otvorená bežcom, predkladateľ Csaba Mátyus, projekt Rožňavská zelená terasa, predkladateľ  
Miloslav Kováč), budú finančne zabezpečené prostredníctvom darovacej zmluvy uzatvorenej  
medzi  Mestom  Rožňava  a občianskym  združením .  Zástupcovia    OZ  odovzdali  svoje 
identifikačné údaje potrebné k uzatvoreniu zmlúv, zo strany mesta im bol predložený návrh 
darovacej zmluvy s tým, že do pondelka  20.5.2018 im bude zaslaný návrh zmluvy vrátane 
príloh. V prípade, že je potrebné v schválenom projekte zmeniť alebo doplniť harmonogram 
prác z objektívnych dôvodov, je možné tak urobiť ešte  do podpísania zmluvy.

Pani  prednostka  a koordinátor  upozornili  predkladateľov  na  dodržiavanie  zákonov  pri 
realizácii  projektov,  hlavne  zákona  o verejnom  obstarávaní,   stavebného  zákona 
a dodržiavania  bezpečnosti  práce  počas  prác  a   realizácii  projektov. Predkladatelia 
dostanú  zo  strany  mesta  logo  participatívneho  rozpočtu,  ktoré  bude  umiestnené  na 
dokončenom  produkte  realizovanom  v rámci  participácie.  Potrebné  povolenia  bude 
vybavovať  mesto  –  projekty,  stavebné  povolenie,  ohlásenie,  ...  Pani  Macková  zašle  pre 
potreby sledovania priebehu realizácie projektov tlačivá, ktoré budú mať formu „stavebného 
denníka“.  Pani  prednostka  odporúča  z realizácie  projektov  robiť  fotodokumentáciu 
z priebehu prác. Táto bude zverejnená na stránke mesta.

Z dôvodu začatia realizácie projektov požiadali prítomní o pokosenie verejných priestranstiev, 
kde sa budú projekty realizovať.

Bod 5. Záver

Na záver koordinátor PR Mesta Rožňava 2018 poďakoval prítomným za účasť a pracovné 
stretnutie ukončil.

Zapísala: Ing. Leskovjanská, člen VV

Overil: Mgr. Dionýz Kemény, koordinátor PR


