
Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru a hodnotenia hlasovania obyvateľov

dňa 4.7.2019

Miesto konania: zasadač�ka MsÚ� , II. posčhodie, 16,00 hod.
Prí�tomní�: podľa prezenč�nej listiny

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

                    2. Sčhva� lenie programu
                    3. Vyhodnotenie elektroničke�ho hlasovania
                    4. Vyhodnotenie fyzičke�ho hlasovania
                    5. Vy�sledky hlasovania, poradie.
                    6. Vy�sledky ,,ankety“, prieskumu /oprava čhodní�kov, investič�ne�  akčie/
                    7. Ro1 zne
                    8. Diskusia
                    9. Úznesenie 
                  10. Za�ver

1. Privítanie členov VV

Koordina� tor p. Keme�ny priví�tal č�lenov VV a poďakoval sa vs�etky�m, ktorí� 
vyhodnotili vy�sledky elektroničke�ho hlasovania pre danu�  skupinu.

2. Schválenie programu

Koordina� tor p. Keme�ny obozna�mil prí�tomny�čh s programom stretnutia.

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

3. Vyhodnotenie elektronického hlasovania

Koordina� torom dopredu urč�ene�  dvojiče, ktore�  neza�visle od seba vopred 
vyhodnotili svoje skupiny elektroničke�ho hlasovania si krí�z�ovo porovnali 
vy�sledky.
V prí�pade, z�e sa nezhodovali, znovu prepoč�í�tali hlasy.
Koneč�ne�  vy�sledky boli zaznamenane�  do tabuľky / viď prí�loha /.

Počet hlasujúcich: 521
Platné hlasy: 445
Neplatné: 76

4. Vyhodnotenie fyzického hlasovania

Č; lenovia VVPR vo dvojičiačh spoč�í�tali vy�sledky fyzičke�ho hlasovania obyvateľov.

Počet hlasujúcich: 543

 



Platné hlasy: 471
Neplatné: 72

5. Výsledky a poradie hlasovania /celkom/

Viď prí�loha

6. Výsledky ,,ankety“, prieskumu potreby a dôležitosti opráv chodníkov, 
     komunikácií  a investičných akcií v meste.

Viď prí�loha

7. Rôzne

VV doporuč�uje po vyhodnotení�  projektov rozdelenie č�lenov VV podľa 
jednotlivy�čh te�m do mens�í�čh skupí�n, pre efektí�vnejs� iu a leps�iu komunika� čiu.

8. Diskusia 

Vs�etky odznele�  ota� zky a dotazy boli zodpovedane�  a ries�ene� .

9. Uznesenia:

č.1:
Vy�konny�  vy�bor na za�klade vy�sledkov hlasovania obyvateľov doporuč�uje 
poskytnu� ť finanč�ne�  prostriedky na realiza� čiu projektov PR nasledovne:

Téma:  - Verejné priestranstvá pre projekty:  č.1- Detské ihrisko
                                                                                            č.4 -Verejný defibrilátor

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

V prí�pade projektu č�.3 – Vstup do stra� z�nej vez�e VV doporučuje riešiť finančné 
prostriedky pre možnosť realizácie aj tohto projektu, v prípade, ak budú splnené 
podmienky pamiatkového úradu.

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

- Životné prostredie pre projekty:  č. 6 – Parčík pri aleji
                                                                    č. 7 – Voda pre terasu 

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

            - Mládež, šport, kultúra pre projekty:  č.9 – Street – workoutové ihrisko
                                                                                         č.8 -  Bikesharing Rožňava

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

 



č.2: 
Vy�konny�  vy�bor berie na vedomie vy�sledky hlasovania obyvateľov na opravu 
čhodní�kov a komunika� čií� a doporuč�uje zohľadniť potreby a do1 lez� itosť opra�v 
v rozpeč�te a harmonograme na tento rok.

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

č.3: 
Vy�konny�  vy�bor berie na vedomie vy�sledky hlasovania obyvateľov za investič�ne�  
akčie mesta a doporuč�uje zohľadniť priority obyvateľov v rozpeč�te uz�  na tento 
rok.

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

č.4. 
Zabezpeč�iť administra� čiu a arčhiva� čiu dokumentov PR, hlasovačie lí�stky 
fyzičke�ho aj elektroničke�ho hlasovania.

Zodp. P. Barčzi

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

č.5.
Vy�sledky hlasovania, za�pisniču zverejniť na stra�nke mesta

Termí�n. 8.7.2019                                                                   Zodp. p. Ing. Kris�ťa�k, Barčzi

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

č.6.
Pripraviť dohody, darovačie zmluvy na poskytnutie finanč�ny�čh prostriedkov pre 
predkladateľov ví�ťazny�čh projektov.

Termí�n: do 17.7.2019                                                          Zodp. p. Ing. Leskovianska�  K., 
                                                                                                                p. JÚDr. Mihalí�kova�

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

č.7.
Pripraviť kompletnu�  predpí�sanu�  a poz�adovanu�  dokumenta� čiu /stavebny�  denní�k, 
vyu� č�tovanie…/ pre predkadateľov ví�ťazny�čh projektov.

Termí�n: do 17.7.2019                                                          Zodp. p. Z. Mačkova�

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

 



č.8.
Zvolať pračovne�  stretnutie VVPR s predkadateľmi ví�ťazny�čh projektov.

Termí�n: 19.7.2019                                                                 Zodp. Mgr. D. Keme�ny

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

10. Záver:

Koordina� tor p. Keme�ny poďakoval vs�etky�m za u� č�ast, aktivitu, zodpovedny�  
prí�stup a ukonč�il zasadnutie VVPR.

V Roz�n� ave,  dn� a 5.07.2019
Za�pisniču napí�sal: S; tefan Barčzi

                                                                               Mgr. Diony�z Keme�ny
                                                                             koordina� tor PR

Prí�lohy: Prezenč�na�  listina
                Vyhodnotenie hlasovania,  tabuľka

 


