
Zápisnica
zo stretnutia členov výkonného výboru 

19. júna 2019

Miesto konania: zasadač�ka MsÚ� , II. posčhodie, 13,00 hod.
Prí�tomní�: podľa prezenč�nej listiny

Program:
      1. Priví�tanie / prezenta� čia /

                    2. Prí�prava a zabezpeč�enie II. DF
                    3. Ro+ zne
                    4. Diskusia
                    5. Úznesenie 
                    6. Za� ver

1. Privítanie členov VV

Koordina� tor p. Keme�ny priví�tal č�lenov VV, obozna�mil ičh s programom 
stretnutia.

Hlasovanie za program:
Za: vs�etči Proti: 0 Zdrz�ali sa: 0

2. Príprava a zabezpečenie II. DF

Dôležité dátumy:

2. diskusné fórum
24.06.2019 o 17:00 – 2. diskusne�  fo� rum

Hlasovanie:
24.06.2019 – hlasovanie na diskusní�m fo� re
25.-28.06.2019 – fyzičke�  hlasovanie na vybranny�čh miestačh:

- materske�  s�koly v meste
- za�kladne�  s�koly v meste
- stredne�  s�koly v meste
- TIK Roz�n� ava
- mestska�  č�asť Nadabula 
- komunitne�  čentrum 
- kančela� ria prve�ho kontaktu
- mestske�  ku� palisko 
- internetova�  stra�nka me�sta

28.06.2019 o 12:00 - konieč fyzičke�ho hlasovania 
28.06.2019 o 24:00 - konieč hlasovania elektroničky



1.ju� lovy�  ty�z�den�  – vyhodnotenie hlasovania
8.7. 2019 – Zverejnenie vy�sledkov hlasovania

Technické zabezpečenie sály: ozvuč�enie, projektor, notebook - p. Kris�ťak
Materiálne zabezpečenie sály: hlasovačie urny – p. Nemč�ok

Miesta hlasovania: 
- internetova�  stra�nka mesta
- materske�  s�koly v meste
- za�kladne�  s�koly v meste
- stredne�  s�koly v meste
- TIK Roz�n� ava
- mestska�  č�asť Nadabula 
- komunitne�  čentrum 
- kančela� ria prve�ho kontaktu
- mestske�  ku� palisko 

Technické zabezpečenie hlasovania: dotazní�ky, hlasovačie lí�stky – p. Kris�ťak
Materiálne zabezpečenie hlasovania: hlasovačie urny – p. Nemč�ok

Podmienky pre fyzičke�  a elektroničke�  hlasovanie su�  rovnake� :
 
A) hlasovania sa mo+ z�e zu� č�astniť kaz�dy�  obyvatel mesta s trvaly�m i prečhodny�m     
bydliskom v Roz�n� ave vo veku na 16 rokov 
B) na hlasovačí�m lí�stku/v online formula� ri vyplní� svoje kontaktne�  u� daje 
C) na hlasovačí�m lí�stku/ v online formula� ri urč�í� najviač tri obč�ianske projekty, 
ktery�m čhče dať svoj hlas, najviač tri čhodní�ky/komunika� čie, ktore�  maju�  byť 
opravovane�  v roku 2018 a najviač dve investič�ne�  zadania na nasleduju� či 
kalenda� rny rok. 
D) Obyvateľ mo+ z�e hlasovať len prostrední�čtvom jedne�ho hlasovačieho lí�stka 
alebo jedne�ho online formula� ra.

Pripraviť zoznam čhodní�kov a čiest na opravu a u� drz�bu – p. Gregor
Predstaviť obč�anom investič�ne�  za�mery mesta za ktore�  budu�  mo+ čť hlasovať:

3x obč�ianske projekty
3x čhodní�ky
3x investič�ne�  projekty

3. Rôzne

VV doporuč�uje po vyhodnotení� dos�ly�čh projektov rozdelenie VV podľa 
jednotlivy�čh te�m pre efektí�vnejs� iu a leps�iu komunika� čiu



4. Diskusia

5. Uznesenie:

Úznesenie č�.1: VV odhlasoval program II. DF
Úznesenie č�.2: Zabezpeč�iť tečhničke�  a materia� lne zabezpeč�enie
Úznesenie č�.3: Pripraviť tlač�ivo - investič�ne�  za�mery mesta na hlasovanie 
Úznesenie č�.4: Pripraviť zoznam čhodní�kov a čiest na opravu a u� drz�bu
Úznesenie č�.5: VV doporuč�uje po vyhodnotení� dos� ly�čh projektov rozdelenie VV 
podľa jednotlivy�čh te�m pre efektí�vnejs� iu a leps�iu komunika� čiu
Úznesenie č�.6: Zabezpeč�iť ruč�ne�  na� radie pre predkladateľov projektov

6. Záver:

Koordina� tor p. Keme�ny poďakoval vs�etky�m za u� č�ast a ukonč�il stretnutie.

V Roz�n� ave dn� a 19.05.2019
Za�pisniču napí�sal: ŠF tefan Barčzi

Mgr. Diony�z Keme�ny
koordina� tor PR


