Zápisnica
z 1. diskusného fóra k Participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava konaného dňa
31.01.2018 o 17.00 hod. v spoločenskej sále MsÚ Rožňava

1. diskusné fórum otvoril p. R. Kováč, ktorý privítal všetkých prítomných občanov,
členov Výkonného výboru, prednostku MsÚ, primátora mesta, jeho zástupcu a uviedol, že Občianske
združenie Otvor dvor sa rozhodlo pomôcť mestu Rožňava, pretože partcipaavny rozpočet považuje
za poziavnu vec a spolupráca na ňom znamená ja napredovanie mesta samotného.
Prítomným v krátkost priblížil, čo vlastne partcipaavny rozpočet znamená, že bude
znamenať aj lepšiu komunikáciu so samosprávou a lepšiu správu vecí verejných a uviedol, že rok 2018
sa bude týkať verejných priestranstev. Uviedol, že partcipaavny rozpočet je základom
transparentnost, pretože sa všetko bude realizovať pred zrakom mesta, Slovenska, priblížil, kto každý
sa predkladania projektov môže zúčastniť s tým, že úspešný projekt sa bude realizovať so 70%
súčinnosťou mesta a 30% súčinnosťou navrhovateľa projektu, pričom tých 30% neznamená len
finančné prostriedky, ale napr. aj dobrovoľnícku prácu.
Po prezentovaní základných myšlienok a princípov partcipaavneho rozpočtu ( ďalej len PR) sa
ujali slova nasledovní prítomní:
D. Kemény, zástupca primátora: privítal aj zástupcov médií a uviedol, akými spôsobmi bola myšlienka
PR propagovaná medzi občanmi, a to: plagátmi, oslovením organizácií, občianskych združení, na
internetovej stránke mesta. Mesto sa bude zaoberať všetkými projektami, aby sa dala možnosť
každému, aby sa zapojil a nastal čas, aby sa realizovali nápady ľudí, občanov mesta. Priblížil postup
hodnotenia návrhov s tým, že ďalšia diskusia k PR sa bude konať o 2 týždne, t.j. 14.02.2018.
R. Kováč: predstavil harmonogram PR na rok 2018 s konkrétnymi dátumami a uviedol, že koncom
roka 2018 dôjde k vyhodnoteniu a zhodnoteniu PR. Vysvetlil pojem „ verejné zvažovanie“ – kritériá
pre hodnotenie bodmi a prezentoval názornú tabuľku z iného mesta a tak isto uviedol pre ilustráciu
príklady z iných miest na Slovensku: Bratslava – mestská zeleň pred školou, zeleninové záhradky
v škôlkach, Trnava - šachové stoly v parku. Rožňava je najmenším mestom na Slovensku, v ktorom sa
realizuje PR. Uviedol, že členmi výkonného výboru by okrem už predstavených členov mali byť aj
zástupcovia občanov mesta a priblížil úlohy a kompetencie výkonného výboru. Prezentoval ponuku
pre všetkých prítomných s požiadavkou šíriť ju medzi ostatnými občanmi, a to ponuku na
vypracovanie loga PR.
Následne sa k predneseným informáciám vyjadrovali prítomní občania:
p. Sýkora: prihovoril sa za športovcov, podľa neho by zeleninové záhrady malo riešiť mesto samotné
a podporou športu udržať det v Rožňave, aby sa mu venovali a netrávili čas v Colorse. Ako príklad
uviedol menší Kežmarok, kde mesto vyčlenilo na šport 141000€ a 40000€ na telocvične.
R. Kováč: PR je poziavnou vecou, neslúži na to, aby staval ľudí prot sebe a uviedol, že témou PR na
rok 2018 sú verejné priestranstvá, čo nevylučuje, že témou budúcich rokov nemôžu byť iné odvetvia
a oblast
D. Kemény: PR 2018 je pilotný projekt, učíme sa a kreujeme, a odvetvia v budúcich rokoch môžu byť
iné

J. Mičudová, ved.odboru: k vystúpeniu p. Sýkoru uviedla, že MZ v Rožňave prijalo nové VZN
o dotáciách, platné od 1.1.2018, v ktorom sa uvádza, že dotácia sa môže použiť nielen na projekt, ale
aj na činnosť. Do rozpočtu je navrhovaná suma 60000€, a téma verejných priestranstev na rok
2018 bola odsúhlasená mestským zastupiteľstvom
K. Kováč: podľa neho bolo málo času na pripomienkovanie kritérií a dotazoval sa, prečo je už určená
téma, prečo aj téma nie je partcipaavna
R. Kováč: uviedol, že ak sa PR má zrealizovať, je potrebné dodržať predstavený harmonogram
a z praktckého hľadiska je potrebné sa dohodnúť na kritériách
p. Drengubjak: navrhol, aby sa kritériá určili na stretnua o 2 týždne, aby sa s nimi občania mali čas
oboznámiť
P. Marko: uviedol, že je dobre, že sa na základe informácií na internete a iných zdrojov dostavili na
diskusné fórum občania, podľa neho sú kritériá nastavené dobre, hodnotenie je nové, pilotné, suma
50000€ je vyčlenená pre ľudí, aby rozhodli, môžu byť napr. aj 1000€ projekty, verejné priestranstvo je
tak silný pojem od Nadabulej až po Rožňavu, tu je dôležitá osobná iniciaava ľudí, on sám by navrhol
premiestnenie sochy A. Kissa z parku na iné vhodné miesto vo veľkom parku
D. Kemény: zásady PR boli predmetnom rokovania MZ v 2. polroku 2017 v dostatočnom predsthu,
tlačivá sú k dispozícii na internetovej stránke mesta
Á. Gorgei: je dobre, že v tomto roku je určená jedna téma, na budúci rok bude iná, efekt bude takto
viditeľnejší, ak je stanovená len jedna téma, mesto v dostatočnom predsthu o tom informuje a kto sa
chce dostať k informáciám, ten sa k nim dostane
p. Gál: PR nie je látanie vecí, ktoré mesto nevie zabezpečiť, verejné priestranstvá sa predsa týkajú
každého, a podľa neho to nie je vylúčenie športovcov z PR
R. Palme: uviedla, že bola štatutárnym zástupcom OZ pri ZŠ na Zlatej, areál tejto školy je otvorený aj
pre verejnosť a údajne napr. takýto projekt sa do PR nemôže predložiť, chcela vedieť, či do témy
verejné priestranstvá sa dajú zahrnúť aj projekty týkajúce sa areálov škôl
J. Mičudová: ak sa školy zapoja do projektov napr. spoločnost Orange, VÚB a pod., musia byť ihriská
sprístupnené verejnost ( napr. Ul. pionierov, zakarpatská) a tu je riziko ich poškodzovania vandalmi.
Projekty týkajúce sa areálov škôl môžu byť predložené do PR
O. Novák: dotazoval sa na tri veci, a to:
- či sa dajú dať peniaze na umiestnenie tabúľ s menami známych a významných osobnosa
pochovaných na cintoríne v Rožňave do areálu cintorína,
- niekedy bol potok Drázus živým potokom, reguláciou sa z neho stal žľab, ktorým odteká voda, pri
moste na Ulici letnej smerom k Slanej je v potoku deštrukciou koryta život, a preto by bolo vhodné
nejakým projektom docieliť oživenie potoka Drázus
- bolo by vhodné vypracovať aj projekt na vytvorenie krúžkov na technický rozvoj dea v našom meste
R. Kováč: oživenie potoka Drázus je trochu problematcké, to sa zrealizovať nedá a čo sa týka
technických krúžkov, záleží na tom, v akej forme sa projekt predloží
M. Mikolaj: vystupuje za OZ Mesto v pohybe a navrhuje schválenie predložených kritérií, aby sme sa
mohli pohnúť ďalej

D. Kemény: dajú sa doplniť kritériá na hodnotenie projektov. Čo sa týka oživenia Drázusu, mesto čisa
len priestory pod jeho mostami, ostatné je v správe povodia
p. Kerekešová: dotazovala sa, či budú kritériá na internete
R. Kováč: áno, všetky potrebné informácie budú na nete zverejnené v piatok a 14.2.2018 sa o tom
bude ďalej diskutovať, aj o prípadných doplneniach
J. Balázs: uviedol, že síce chcem zatahnuť verejnosť do rozhodovania, ale určujeme témy, či by
nebolo vhodnejšie vytvoriť systém a komisie a nevylúčiť aj rozšírenie tém PR
R. Kováč: MZ schválilo podmienky a tému PR na rok 2018, je potrebné dodržať harmonogram, na
konci roka sa to vyhodnoa, 3 kroky späť by neboli vhodné, pretože by sa stratl celý rok
D. Kemény: karty sú hodené, aj téma a výška finančných prostriedkov, budú stretnuta, ľudia budú
hlasovať o všetkom, budúci rok aj o téme na r. 2019, a zamestnanci MsÚ budú nápomocní
p. Stachulák: občania majú v rukách to, čo sa tu v rámci PR môže urobiť, ľudia môžu pomôcť pri
úprave mesta, pri čistení, upratovaní mesta, je potrebné, aby zamestnanci mesta mali 4 oči a videli
všetko. Prečo sa dnes stretlo tu tak málo ľudí? Aj dôchodcovia vedia ukázať mladým, že treba priložiť
ruku k dielu, aj dôchodcovia vedia mestu pomôcť, mesto sa vydalo dobrou cestou a môžu sa zlepšiť aj
medziľudské vzťahy
E. Mihaliková, prednostka MsÚ: mesto doručovalo letáky do schránok prostredníctvom Slovenskej
pošty, bude sa hľadať iná forma, pretože doručovanie neprebehlo podľa dohody, na internete,
v školách a škôlkach a cez kontakty OZ Otvor dvor a cez sociálne siete prebehlo informovanie o PR.
V priebehu budúceho týždňa by mala byť stránka PR na stránke mesta, do piatku bude zverejnená
zápisnica z toho diskusného fóra, budú uvedené mená členov výkonného výboru s mailovými
adresami, budú zverejnené návrhy na projekty aj na témy na budúce roky, mesto zverejní investčné
zámery mesta ( veľké projekty), čo sa zakotví do rozpočtu mesta a čo sa plánuje, výhľad na 2 roky,
mesto reaguje aj na výzvy z eurofondov, opravy chodníkov, pretože od občanov chodí veľa dotazov,
že prečo sa asfaltoval ten chodník a prečo nie ten, bude zverejnená aj Koncepcia opráv chodníkov.
Skupiny obyvateľov si aj sami zveľaďujú okolie svojich bytov a domov, napr. skalkami, zámkovou
dlažbou na chodníku pred rodinným domom a preto sa ako najvhodnejšou témou pre PR na rok 2018
javila téma verejných priestranstev
p. Drengubjak: ako ovplyvní občan opravu toho ktorého chodníka? Hlasovaním?
E. Mihaliková, prednostka MsÚ: Áno
p. Sýkorová: dotazovala sa, či budú kritériá obodované, podľa nej otvorenosť projektu nemá význam,
lavičku v inej čast mesta využije aj občan z Juhu, sochu vidí každý občan, bude poradie, alebo ako sa
to bude bodovať, kto určí, koľko bodov ten ktorý projekt dostane?
R. Kováč: návrh kritérií je spojený aj s bodovaním, napr. číselným s určením minimálneho
a maximálneho počtu bodov, spracovateľ projektu musí urobiť ohodnotteľný projekt, využiť sa musí
kreatvita ľudí, kritériá by mali ľudí inšpirovať. Napr. od 1 -5 sa určí pri najbližšom hlasovaní, každý
dostane kartčku a oboduje, to je súčasť verejného zvažovania

P. Marko: kritériá sú nastavené tak, aby jeho zhotoviteľ mal motváciu, aby bo nasmerovaný, napr.
zapojiť deviatakov do nejakej činnost

p. Drengubjak: reagujem na príspevok p. Balázsa, ľudia nemajú predstavu, čo všetko sa dá urobiť,
treba predkladať návrhy a nápady, treba ich predložiť, o tom je toto stretnute
p. R. Palme: bolo by treba motvovať mladých formou odmeny, det sú kreaavne, šikovné, len lenivé,
aj oni môžu prísť s návrhom za odmenu, treba nad tým porozmýšľať
J. Mičudová: bola zaslaná výzva na školy, aby det informáciu o PR posunuli rodičom, pretože nemajú
vek nad 16 rokov. Nad odmenou môžeme pouvažovať.
p. Sýkora: verejné priestranstvo je pre všetkých občanov, táto téma by sa mala ponechať každý rok
a k tomu by sa mala priradiť aj iná téma, napríklad šport
p. Sýkorová: det treba motvovať, mala by sa zaslať výzva na stredné školy, aby det vymysleli projekt
a aby mesto vyhlásilo jeden projekt ako najlepší, aj to by det motvovalo
R. Kováč: každým podnetom sa budeme zaoberať
O. Novák: niekedy človek najlepší nápad vtedy, keď na tú určitú vec nemyslí, témy treba nechať
otvorené, pustť ich medzi ľudí, neškatuľkovať, aby to bolo voľné, aby sa čo najviac ľudí do toho
zapojilo
D. Kemény: každá tematcká skupina môže mať svojho hovorcu pre tému na budúce roky a o všetkom
rozhodnú ľudia, projekty si musia získať ich dôveru, na tento rok sa už téme meniť nebude. Je
potrebné, aby ste na najbližšie stretnute každý zavolali svojho priateľa, známeho, aby bol tento
štartovací rok úspešný
Á. Gorgei: schváľme základné kritériá, nech sa všetko včas pre ľudí zverejní, myslím harmonogram
K. Balážová: chcela by som sa vyjadriť k spolufinancovaniu projektov, spolufinancovanie je 30%, napr.
z projektu v hodnote 1000€ občania doložia 300€, či je potrebné spolufinancovanie? Nie je to
podmienky, mesto by malo predložené projekty pokryť na 100¨, pretože kto bude garantovať napr.
odpracovanie niečoho?
R. Kováč: garantom by mal byť predkladateľ a výber a zrealizovanie projektu
E. Mihaliková spolufinancovanie nie sú len finančné prostriedky, ale aj forma odpracovania , napr.
hodinová mzda, alebo ak má niekto stroj na úpravu terénu, je to skôr spoluúčasť, ako
spolufinancovanie
Na záver sa p. R. Kováč poďakoval všetkým za účasť, za nápady, za konštrukavny dialóg a uviedol, že
najbližšie stretnute bude dňa 14.2.2018 o 17.00 hod. v spoločenskej sále MsÚ, kde sa budú
schvaľovať kritériá, doplnenie členov výkonného výboru z radov občanov a návrh projektov.

Zapísala: Judita Jakobejová

