
Zápisnica

 z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018, 2019

konaného dňa 06.02.2019

Miesto konania: zasadačka MsÚ, II. poschodie, 15,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia ohľadom vypracovania správy o realizácii jednotlivých projektov PR 

v roku 2018
3. Návrhy, námety, postrehy, pripomienky k PR ( štatút, zásady) na rok 2019
4. Záver

Bod 1. Otvorenie

Pracovné stretnutie otvoril a viedol koordinátor pre participatívny rozpočet mesta Rožňava na 
rok  2018  Mgr.  Dionýz  Kemény,  ktorý  privítal  všetkých  prítomných  a oboznámil  ich  s 
programom stretnutia. 

Bod 2. Informácia      ohľadom vypracovania záverečnej správy PR za rok 2018  

Mgr.  Kemény  v úvode  poďakoval  členom  výkonného  výboru  za  zodpovedný  prístup  pri 
plnení jednotlivých úloh vyplývajúcich z PR a zároveň vyzval členov výkonného výboru, aby 
odovzdali svoje postrehy, názory, pripomienky týkajúce sa realizácie jednotlivých projektov 
v roku  2018  a zároveň   požiadal  aj  pani  prednostku,  aby  do  správy  zabezpečila  vecné 
a finančné  vyhodnotenie  od  zamestnancov  MsÚ,  ktorí  sa  podieľali  na  aktivitách  v rámci 
realizácie  projektov  (odbor  finančný,  výstavby,  školstva,  p.  Macková,  p.  Kardosová,  p. 
Krišák, technické služby a pod.)

Termín: do 20.02.2019     

 V krátkosti sa pokúsil o zhodnotenie toho, čo sa podarilo , čo sa nepodarilo, kde vidí ešte 
priestor pre vylepšenie, najmä čo sa týka predkladateľov projektov a ich tímov. Upozornil na 
skutočnosť, že niektoré projekty sú ešte stále v procese, aj keď je už rok 2019. Všetky tieto 
jeho  postrehy  budú  zahrnuté  do  záverečnej  správy,  ktorú  je  potrebné  vypracovať  do 
31.03.2019. 

Bod 3.  Návrhy, pripomienky, postrehy k     PR na rok 2019  

Mgr. Kemény: 

- Na základe  informácií,  ktoré  získal  preštudovaním realizácie  PR v iných  mestách, 
navrhol  možnosť  rozdelenia  projektov  podľa  finančnej  náročnosti   na  ,,malé“, 
nízkonákladové projekty do 500 Eur, väčšie do 2000 Eur a pod.,



- V tejto fáze prípravy a schvaľovania dokumentov PR doporučuje riešiť najmä určenie 
koordinátora  PR  a členov  výkonného  výboru,  ktorí  následne  pripravia  ďalšie 
nevyhnutné podklady, návrhy: harmonogram, kritériá...

- požiadal pani prednostku, aby členom výkonného výboru rozposlala štatút a zásady na 
pripomienkovanie.  T: do 20. februára 2019  

- navrhol, aby vo výkonnom výbore bol aj hlavný architekt mesta a arboretista (zeleň),
- členom výkonného výboru sľúbil preposlanie materiálu mailom ohľadom fungovania 

mechanizmu PR z iných miest

JUDr. Mihaliková, prednosta MsÚ

- vzhľadom k tomu, že na rok 2019 boli pre PR stanovené 3 oblasti a to: Kultúra, šport, 
mládež,  Verejné  priestranstvá  a Životné  prostredie,  materiál  ohľadom  PR  (štatút, 
zásady) budú predmetom rokovania komisií pri MZ (komisia vzdelávania a mládeže, 
komisia  kultúry, cestovného  ruchu  a regionálnej  politiky,  komisia  športu,  komisia 
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií), ktoré 
by mali formou odporúčaní navrhnúť úpravu v týchto dvoch dokumentoch, a hlavne 
by sa mali oboznámiť s ich obsahom vzhľadom k tomu, že tieto komisie sú vytvorené 
z nových členov, 

- navrhuje presnejšie zadefinovať verejné priestranstvá a navrhuje realizáciu projektov 
z bežných výdavkov ( nie z kapitálových výdavkov -  investície),

- upozornila, že ak by pri PR bol schválený dvojročný proces – jeden rok prípravná 
etapa a druhý rok realizácia, vidí riziko v oblasti cenovej ponuky napr. komponenty 
pre ihriská a pod.),

- ďalej upozornila na stanovenie podmienok, čo sa týka  dotácií  z rozpočtu mesta pre 
šport a kultúru a čo sa týka poskytnutia finančných prostriedkov vyčlenených na PR. 
Pre realizáciu jednotlivých projektov v rámci kultúry a športu – treba stanoviť presné 
pravidlá pre poskytnutie FP, (brať do úvahy aj hľadisko udržateľnosti)

- informovala, že do MZ je pripravený dokument ohľadom starostlivosti o verejnú zeleň
- OZ Otvor dvor sa uchádzalo o finančné prostriedky z grantu, preto navrhuje, aby PR 

zastrešovalo OZ Otvor dvor

Tomáš Székely – OZ Otvor dvor

- informoval prítomných o svojej účasti na konferencii v Bratislave, ktorej predmetom 
bol práve participatívny rozpočet.  Vyjadril  svoj názor,  že táto oblasť sa čoraz viac 
dostáva  do  popredia  jednotlivých  miest  (ich  počet  narastá)  v porovnaní 
s predchádzajúcim  obdobím.  Je  to  spôsob  (forma)  ako  sa  samosprávy  snažia 
vychádzať svojim občanom v ústrety a rešpektujú ich potreby, čo sa týka skvalitnenia 
života vo svojom meste,

- navrhol, aby realizácia projektov nebola viazaná na druhý rok cyklu, ale aby tí, ktorí 
svoj projekt chcú zrealizovať v roku 2019, tak mohli urobiť,

- zaujímal sa, či sa dá zistiť návštevnosť podstránky na stránke mesta – participatívny 
rozpočet  

Mgr. Rado Kováč – OZ Otvor dvor

- oznámil, že OZ Otvor dvor je pripravené vo svojich priestoroch kláštora poskytnúť 
priestory s vybavením pre členov výkonného výboru (+ administratívu),  ktorí budú 



pracovať na PR, úlohou koordinátora by malo byť zabezpečovať tok informácii medzi 
členmi výkonného výboru, MsÚ a OZ Otvor dvor

- informoval, že združenie už rieši prostredníctvom arboretistu verejnú zeleň ,
- vyjadril  názor  prideľovania  finančných  prostriedkov  pre  šport,  kultúru  aj  z dotácií 

mesta aj z  participatívneho rozpočtu, ak sa stanovia presné podmienky

Ing. Hanuštiak

- požiadal, aby štatút a zásady PR boli predmetom prerokovania aj v komisii verejného 
poriadku,

Ing. Peter Marko, Mgr. Drengubiak

- podporili  návrh   p. Keménya a Tomáša Székelya ohľadom rozdelenia projektov do 
skupín podľa finančnej náročnosti a zároveň podporili aj možnosť realizovať projekty 
nie v druhom roku cyklu, ale v roku, kedy je projekt schválený.  

Bod 4. Záver

Koordinátor  projektu  Mgr.  Dionýz  Kemény  spracuje  na  základe  podnetov,  postrehov, 
názorov,  pripomienok  od  dotknutých  subjektov,  ktorí  pracoval  na  PR  v roku  2018 
(doručených do 28.2.2019) záverečnú správu v termíne do 31.03.2019.

Na záver koordinátor PR za rok 2018 poďakoval prítomným za účasť a pracovné stretnutie 
ukončil.

Zapísala: PaedDr. J. Mičudová

Overil: Mgr. Dionýz Kemény, koordinátor PR

 


