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 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 12. 12. 2019 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  

  

 

Bezplatné využitie on-line aplikácie E-grant na podávanie, 

administráciu a vyhodnocovanie projektov v rámci 3. ročníka 
Participatívneho rozpočtu mesta Rožňava od združenia 

WellGiving- poslanecký návrh  
 

 

Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 

Poslanec MZ 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

p r e r o k o v a l o   

  

návrh bezplatného využitie on-line aplikácie E-

grant na podávanie, administráciu 

a vyhodnocovanie projektov v rámci 3. ročníka 

Participatívneho rozpočtu mesta Rožňava od 

združenia WellGiving a 

 

s ú h l a s í         

 

s tým, aby mesto Rožňava bezplatne využilo on-

line aplikáciu E-grant na podávanie, administráciu 

a vyhodnocovanie projektov v rámci 3. ročníka 

Participatívneho rozpočtu mesta Rožňava od 

združenia WellGiving 

 

u k l a d á  

  

zabezpečiť implementáciu on-line aplikácie pre 3. 

ročník Participatícneho rozpočtu mesta Rožňava  

  

Zodpovedá: prednostka MsÚ, Hlavný koordinátor 

PR a Výkonný výbor PR 

 

Termín: do 31. 1. 2020 

 

 

 

Prerokované : 

 

 

 

 

Vypracovali : 

Otvor dvor, o.z. 

Mgr. Michal Drengubiak 
 

 

Materiál obsahuje: 

Poslanecký návrh 

Dôvodovú správu 

Príklady použitia aplikácie 

Prezentáciu zrealizovaných projektov PR 

2018 

Prezentácia projektov PR 2019/2020  
 

Kontrolu zákonnosti a správnosti 

návrhu na uznesenie vykonali : 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa:  

 

Mesto Rožňava realizuje 2. ročník Participatívneho rozpočtu pre Rožňavu, schému, v 

rámci ktorej  majú obyvatelia a obyvateľky Rožňavy možnosť vymyslieť, naplánovať a 

zrealizovať vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru mesta.  

 

Mesto Rožňava je zapojené vo všetkých fázach, keďže poskytuje priestory na 

stretávanie sa záujemcov v prípravnej fáze, poskytuje konzultácie a expertízu svojimi 

zamestnancami a zamestnankyňami, technickú pomoc zo strany Technických služieb a je 

garantom finančného krytia projektov.  

 

Aktívni Rožňavčania a aktívne Rožňavčanky majú možnosť skvalitniť verejný priestor 

mesta v častiach, ktoré sú im najbližšie (okolie svojich domovov...) a spôsobom, ktorý je 

charakteristický spoluúčasťou, aktívnym zapojením sa do dizajnovania a projektovania, 

prípravnej i realizačnej časti svojho projektu. Pridanou hodnotou je postupné, prirodzené 

budovanie vzťahu k svojmu bezprostrednému okoliu a tým aj k svojmu mestu, ďalej tiež 

budovanie komunít ľudí z rôznych sociálnych skupín s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ, alebo 

podpora vytvárania pozitívneho vzťahu k samospráve. 

 

Počas realizácie Participatívneho rozpočtu pre Rožňavu sme sa ale stretli aj s výzvami, 

ktoré potrebujeme vyriešiť, aby sa zvyšoval komfort realizátorov a tiež ich dôvera v tento 

projekt. Jednou z najdôležitejších je odbúranie ťažkostí pri tvorbe vlastných projektov, ich 

administrovaní počas fázy konzultácií až po propagovanie pred hlasovaním, samotné férové 

hlasovanie a jeho transparentné vyhodnocovanie. Aktuálne predkladaná možnosť tento 

problém rieši on-line aplikáciou, ktorú navrhujeme zakúpiť.  

 

On-line aplikáciu slúžiacu na podávanie, administráciu a vyhodnocovanie projektov v 

rámci participatívneho rozpočtu a na hlasovanie o nich ponúka združenie WellGiving. 

(http://www.wellgiving.sk/) 

 

Aplikáciu ponúka na budúci ročník zadarmo, potom je možnosť zakúpiť ju za 600 

eur. Zároveň ponúkajú podobnú aplikáciu na kompletné spracovanie a administrovanie 

žiadostí o štandardné dotácie na športové, kultúrne či sociálne podujatia alebo činnosť v 

týchto oblastiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wellgiving.sk/


 

 

 

 

Legislatívne východiská 

 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

Štatút participatívneho rozpočtu, Zásady 

participatívneho rozpočtu 

 

 

Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia 

 

 

- 

 

Hospodársky a finančný dopad 

na rozpočet mesta 

 

 

- 

 

Nároky na pracovné miesta  

 

 

- 

 

Súlad návrhu na uznesenie s právnymi 

predpismi SR 

 

 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade 

s právnymi predpismi - so zákonom 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

 

 

 
Komisia:  Termín zasadnutia: Uznesenie: 

Finančná, podnikateľská a správy 

mestského majetku 
- - 

Výstavby, ÚP,ŽP a MK - - 

Vzdelávania a mládeže - - 

Sociálna, zdravotná a bytová - - 

Ochrany verejného poriadku - - 

Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej 

politiky 
- - 

Športu - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príklady použitia aplikácie: 

 

https://hlohovec.hlasobcanov.sk/ 

 

https://banm.hlasobcanov.sk/ 

 

linky RVTV 

https://www.facebook.com/318495318809958/videos/317806915562053/ 

https://www.rvtv.sk/2019/08/05/komunitna-zahrada-bude-mat-svoju-

studnu/?fbclid=IwAR2S8ncjuQVEPhxHSh6dXWmfMOHbVhNLzniw7aF4M3RCs0xIwOuM

8-QXsbw 

 

prezentácie z minulého ročníka 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/22154526/o-hlasy-roznavcanov-bojuje-desat-projektov.html 

 

prezentácie z tohto ročníka: 

https://www.roznava.sk/na-juhu-planuju-oddychovu-zonu?fbclid=IwAR2uvJZWuJgj-

coO2zN6e88-4PgofVSNQTOOy_6PoxP5OORVJDXatfLaScY 

 

https://www.roznava.sk/zdielana-doprava-dostala-zelenu?fbclid=IwAR1JVTRO2-

_SjeWeceg1KixII4BmSqdpctgrGo9LEs9dMUFVjFLvxCMViOY 

 

https://www.roznava.sk/projekt-lekarky-moze-zachranovat-

zivoty?fbclid=IwAR2QErBSF6goZ7j0XTEihJ1KJzBlyEShGJurm3dLpPlCnbHvja6cUDDQ6

ak 

 

https://www.roznava.sk/vstup-do-veze-dostane-novu-tvar?fbclid=IwAR2djwQ8eNvbSFKh-

SsLdbU3RX2pDO5KONohiOFcg2bUpFxZEuI0RaVdb-w 

 

https://www.roznava.sk/vitazov-inspirovali-vysledky-pilotneho-

rocnika?fbclid=IwAR3Hh7fqgi15J_T9k8uywwHtHIRuGbzKAoFLwhh6WPv0joZE2qg52YS

HH8g 

 

https://www.roznava.sk/vysledky-hlasovania-za-obcianske-projekty--opravu-chodnikov-a-

komunikacii-a-investicne-akcie-mesta-na-roky-2020---

2022?fbclid=IwAR1EMO0PYv_aoXX71cHeCy436Yagvzh9jlJVwob9-

tVGXxSCC1wwMhIuC_o 

 

https://roznava.dnes24.sk/rozhodovat-budu-samotni-roznavcania-o-tychto-projektoch-

mozeme-hlasovat-333686?fbclid=IwAR1sttOmd6iOme2DKQCtZNgLe4mUqMru6k6-

owCw8MhgZKqBI_Zlynbfhmk 

 

prezentácia z 1. ročníka (2018) - príloha 

 

prezentácie podporených projektov v 2. ročníku (2019) - príloha 
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Participatívny rozpočet 
pre Rožňavu

2018



Základné informácie

• spolu bolo doručených 15 projektov

• rozdelené boli do 7 skupín podľa zamerania

• 14 projektov splnilo podmienky - na verejné 

občianske hlasovanie nebol odporučený 1 

projekt (so zameraním na moto-turistiku) 

• napokon bolo zrealizovaných 10 projektov



Skupiny projektov podľa zamerania

• Skupina 1 – Cyklo-Moto

• Skupina 2 – Edukačné aktivity

• Skupina 3 – Ihriská

• Skupina 4 – Lokalita Detské dopravné ihrisko

• Skupina 5 – Okolie bytových domov

• Skupina 6 – Revitalizácia zelene

• Skupina 7 – Veľký park



Skupina 1 – Cyklo-Moto

• Projekt Mine Trails, kopec Rákoš nad 

Rožňavou



Projekt Mine Trails

• výroba a osadenie viacerých informačných 
tabúľ s mapami a informáciami o cyklotrasách, 

výroba a osadenie smerovníkov, čistenie a 
udržiavanie cyklochodníkov

• OZ Feudall Racing, p. Lukáš Szollos a kol.









Skupina 2 – Edukačné aktivity

• Projekt Komunitná záhrada, Krátka ulica

• Projekt NABI SA! – realizácia projektu 

odložená



Projekt „Komunitná záhrada“

• vybudovanie oddychovej-edukačnej úžitkovej 
zóny so stolmi a lavičkami, vybudovanie 

exteriérových prvkov na hru a zábavu, 

vybudovanie bylinkovej a úžitkovej záhradky, 

úprava plota, osadenie informačnej tabule, 

vybudovanie odpadového kanála s mrežou

• Komunitné centrum na Krátkej ulici, p.Marcela

Tomášiková a kol.





Skupina 3 – Ihriská

• Projekt HELIOS – Revitalizácia športového 
ihriska na Slnečnej ulici, sídlisko Podrákoš

• Projekt Detské ihrisko na Zlatej ulici, sídlisko 

Vargove pole

• Projekt Škola otvorená bežcom, areál Spojenej 

školy na Komenského ulici



Projekt „Detské ihrisko na Zlatej ulici“

• Vybudovanie/osadenie hojdačkovej zostavy, 
piknikového stola, rotujúcej prevažovačky a 
záhradných lavičiek (8ks)

• p. Galyna Pazerová, p.Gabriela Boldiová a kol.



Projekt „Škola otvorená bežcom“

• zrekultivovanie atletickej dráhy výmenou 
antuky za novú a spevnením a vyrovnaním 

povrchu dráhy

• Spojená škola na Komenského ulici, p. 

riaditeľka Zuzana Hamelliová, p.Csaba Mátyus

a kol.









Skupina 4 – Lokalita Detské 
dopravné ihrisko

• Projekt Banícka zvonička – športový areál, 
DDI

• Projekt Oddychová zóna v areáli dopravného 
ihriska, DDI

• Projekt Prístrešok s ohniskom pri rieke Slaná, 

lokalita pri Indiánskom jazere



Projekt Banícka zvonička

Projekt Oddychová zóna,
oba projekty – Detské dopravné ihrisko
• vybudovanie oddychovej zóny, symbolickej 

Baníckej zvoničky, dreveného salaša s 

ovečkami pre zatraktívnenie areálu, detského 
ihriska, drevených sedacích prvkov so 
stolíkom,  výsadba stromov, osadenie 

stojanov pre parkovanie bicyklov po meste

• p.Rudolf Pažítka a kol., p.Martin Mikolaj a kol., 

OZ Mesto v pohybe













Projekt „Prístrešok s ohniskom pri 
rieke Slaná“ 

• vybudovanie prístrešku, lavičiek, stola a 
ohniska, skultivovanie okolia

• p.Michal Brincko a kol.









Skupina 5 – Okolie bytových domov

• Projekt Bezpečný domov, Zakarpatská 3, 

sídlisko Juh

• Projekt Vybudovanie chodníka okolo bytovky 
na Kyjevskej 1, sídlisko Juh



Projekt „Bezpečný domov“
Úprava okolia bytového domu na 

Zakarpatskej 3, Sídlisko Juh

• úprava schodiska, zábradlia pred hlavným 

vstupom do bytového domu, vyčistenie a 
úprava odvodňovacieho rigolu a vybudovanie 
nového chodníka okolo bytového domu

• p. Matúš Bischof a kol.









Skupina 6 – Revitalizácia zelene

• Projekt Rožňavská zelená terasa, Záhradnícka 

ulica

• Projekt Detské ihrisko s lavičkami (pôvodný 

názov projektu Malý park a parkovisko), Ulica 

Sama Czabána



Projekt „Rožňavská zelená terasa“

• vybudovanie oplotenia, záhradného jazierka, 

záhradného domčeka na náradie, nákup a 

výsadba množstva stromov, krov a kvetov

• OZ Druživa, p. Miloslav Kováč









Projekt „Detské ihrisko s lavičkami“, 
Ulica Sama Czabána

• skultivovanie areálu, vyplnenie skeletov 

pôvodných pieskovísk zeminou na účely 

výsadby, osadenie balančných prvkov, bradla 
a stepera pre deti, vybudovanie 4 lavičiek, 

výsadba drevín, krov a kvetov

• p.Mária Chnapková









Skupina 7 – Veľký park

• Projekt Premiestnenie pamätníka zakladateľa 
Veľkého parku Dr. Antala Kissa 

– projekt nezrealizovaný 


