
Zápisnica 
zo zasadnutia 1. DF Participatívneho rozpočtu 2019/2020 

konaného dňa 23.04.2019

Miesto konania: Radnica, veľká sála, 16,00 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:   1. Úvod

                        2. Schválenie programu stretnutia         

                        3. Schválenie rokovacieho poriadku

                        4. Voľba členov do výkonného výboru z radov občanov

                        5. Schválenie kritérií na hodnotenie projektov

                        6. Schválenie bodovacieho systému

                        7. Vyhlásenie súťaže o logo PR

                        8. Informácia o investičných zámerov mesta 

                        9. Prezentácia realizovaných projektov PR – 2018 

                        10. Kreovanie tematických skupín PR

          11. Diskusia

          12. Zhrnutie a vízia

          13. Záver

Bod 1. Úvod:

Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény privítal hostí a zástupcov médií, predstavil projekt, zhrnul nultý 
ročník a predstavil témy na rok 2019/2020. Ďalej uviedol moderátora p. Mgr. R. Petra a predstavil 
členov výkonného výboru PR.

Bod 2. Schválenie programu zasadnutia:

Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény predstavil program 1. diskusného fóra a následne navrhol zmenu 
programu bod č.4 presunúť po bode č. 9, nasledovne:

PROGRAM:   1. Úvod

                        2. Schválenie programu stretnutia         

                        3. Schválenie rokovacieho poriadku

                        4. Schválenie kritérií na hodnotenie projektov



                        5. Schválenie bodovacieho systému

                        6. Vyhlásenie súťaže o logo PR

                        7. Informácia o investičných zámerov mesta 

                        8. Prezentácia realizovaných projektov PR – 2018

                        9. Voľba členov do výkonného výboru z radov občanov

                        10. Kreovanie tematických skupín PR

          11. Diskusia

          12. Zhrnutie a vízia

          13. Záver

Uznesenie č. 1/2019: Schvaľujeme zmenu programu rokovania.

Hlasovanie:
Za: 23 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Bod 3. Schválenie rokovacieho poriadku:

p. Petro oboznámil hostí s rokovacím poriadkom, ktorý bol uvedený aj v materiáloch a následne dal 
zaň hlasovať.

Uznesenie č. 2/2019: Súhlasíme s rokovacím poriadok DF, bez pripomienok.

Hlasovanie:
Za: 23 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Bod 4. Schválenie kritérií na hodnotenie projektov:

p. Petro oboznámil hostí s hodnotiacimi kritériami projektov. 

K navrhovaným kritériám hodnotenia projektov PR sa rozprúdila rozsiahla diskusia, ktorá vyústila do 
návrhu p. Drengubiak  na zmeny a to: 1. a 2. kritérium spojiť, 3.,4.,5.,6. ponechať, 7. a 8. vypustiť.

Kritériá hodnotenia:  

1.  Otvorenosť projektu a súvis s prioritou / témou/

2.  Participácia (miera zapojenia) verejnosti – miera zapojenia detí, mládeže,   mladých rodín 

     a seniorov a miera spolupráce s komunitami

3.  Originalita, inovatívnosť a jedinečnosť projektu na území mesta

4.  Miera udržateľnosti projektu

5.  Miera efektívneho využitia verejných prostriedkov 



Uznesenie č. 3/2019: Schvaľujeme kritériá hodnotenia projektov  1.ročníka PR.

Hlasovanie:
Za: 24 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Bod 5. Schválenie bodovacieho systému

p. Petro predstavil bodovací systém hodnotenia projektov  v 1.ročníku PR

p. Csoltó dal podnet pre výkonný výbor, aby našiel kľúč  v hodnotení pri rovnosti bodov, ďalej dal 
návrh, aby pri rovnosti bodov rozhodoval vyšší počet bodov hlasujúcich.

Hlasovanie:
Za: 24 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

p. arch. Tešlár navrhol dopracovať do materiálov názorné príklady /metodiku /.

Hlasovanie:
Za: 24 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Bodovací systém hodnotenia projektov PR:  
1.  Bodovanie v škále 0 – 5 bodov pre každé kritérium.
2.  Maximálny počet bodov, ktorý možno v jednom kritériu dosiahnuť, je 5.
3.  Po spočítaní bodov vo všetkých kritériách pre každý jeden projekt  bude zostavené poradie 
     projektov podľa výšky dosiahnutých bodov od najvyššieho počtu po najnižší.
4.  Do fázy realizácie budú schválené projekty podľa poradia na základe
      získaných bodov až do vyčerpania schválenej sumy 30 000 eur 
     / 10 000 eur na každú jednu tému /

Uznesenie č. 4/2019: Schvaľujeme bodovací systém hodnotenia projektov PR.

Hlasovanie:
Za: 24 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

Bod 6. Vyhlásenie súťaže o     logo PR  

p. Petro predstavil myšlienku vyhlásenia súťaže o vytvorenia loga pre PR, ktoré by sa používalo na 
propagačných materiáloch, stránkach a dokumentoch PR.

Uznesenie č. 5/2019: Vyhlásiť súťaž na návrh loga PR. Zároveň zverejniť kritéria a podmienky súťaže.

Hlasovanie:                                                                                                         Zodp.: koordinátor PR
Za: 24 Proti: 0 Zdržalo sa: 0                                                                              Termín: do 10.5.2019

Bod 7. Informácia o investičných zámerov mesta:

p. JUDr. Mihaliková zhrnula investičné zámery mesta za predchádzajúci rok a predstavila investičné 
zámery v nasledujúcom období a to: zimný štadión, futbalová plocha, chodníky, ...

p. Kerešlenyiová dala podnet do budúcnosti zorganizovať jarné upratovanie aj počas víkendu, keďže 
väčšina ubyvateľov cez týždeň je v práci.

Uznesenie č.6:  Súhlas s možnosťou podávania návrhov, podnetov na Mestský úrad v Rožňave    
/elektronicky, osobne, poštou  do 17. mája 2019/.



Hlasovanie:                                                                                                          Zodp.: obyvatelia RV
Za: 24 Proti: 0 Zdržalo sa: 0                                                                               Termín: do 17.5.2019            
                                   

Bod 8  .   Prezentácia realizovaných projektov PR – 2018:  

p. Petro predstavil projekty z predchádzajúceho  0.ročníka PR a prezentáciu  krátkej filmovej   
reportáži od RVTV. ktorú slovne komentoval koordinátor Mgr. Dionýz Kemény 

Bod 9. Voľba členov do výkonného výboru z     radov občanov:  

Účastníci 1.DF navrhli za člena výkonného výboru p. Michala Brincka

Uznesenie č.7:  Súhlasíme s členstvom p. M. Brincka vo výkonnom výbore /VV/ PR za obyvateľov. 

Zverejnenie  výzvy na stránke mesta o možnosť prihlásenia sa, návrhu, delegovania ďalších členov VV, 
o ktorých / dvoch/ sa bude hlasovať  na druhom diskusnom fóre.

Hlasovanie:                                                                                                           Zodp.: obyvatelia RV
Za: 16 Proti: 0 Zdržalo sa: 1/navrhovaný/                                                        Termín: máj 2019                      

Bod 10. Kreovanie tematických skupín PR:

Z prítomných prejavili záujem podať projekty v 2 tematických témach šport a verejné priestranstvá.

Uznesenie č.8:   Vynaložiť zvýšené  úsilie na propagáciu a kreovanie tematických skupín PR.

Hlasovanie:                                                                                                           Zodp.: koordinátor a VV
Za: 16 Proti: 0 Zdržalo sa: 0

11. Diskusia:

p. Kereškenyiová načrtla svoj projekt, ktorým by malo byť detské ihrisko pred bytovkami pri 
kasárniach. 

p. Brincko požiadal o spresnenie informácií ohľadom pomeru  financovania projektu /dotácia, vlastný 
vklad/.

11. Zhrnutie a     vízia:  

Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény zhrnul priebeh program zasadnutia  DF, prijatých uznesení 
a predstavil ďalšie formy a kroky propagácie PR /letáky, plagáty, stránka mesta, OZOD, FB.../
Upozornil na dôležité  termíny:

-  predkladanie návrhov a to do 17. mája
-  vypracovanie a odovzdanie do 7.6.2019
-  opravný termín do 14.6.2019 
-  zverejnenie projektov 17.6.2019
-  2. diskusné fórum sa plánuje na  20.6.2019

10. Záver:



Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie 1.DF.

V Rožňave dňa 25.04.2019

Zápisnicu napísal: Štefan Barczi

                                                                                                            Mgr. Dionýz Kemény

                                                                                                                 koordinátor PR


