
Zápisnica

 z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018

so zameraním na realizáciu projektov

konaného dňa 02.05.2018

Miesto konania: zasadačka MsÚ, II. poschodie, 15,30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie výsledkov hlasovania – štatistické údaje
3. Oznámenie o výsledkoch verejného hlasovania PR 2018 
4. Postup k zrealizovaniu projektov od 01.05.2018
5. Záver

Bod 1. Otvorenie

Pracovné stretnutie otvoril a viedol koordinátor pre participatívny rozpočet mesta 2018 Mgr. 
Dionýz  Kemény,  viceprimátor   mesta  Rožňava.  Privítal  prítomných  a oboznámil  ich  s 
programom stretnutia. 

Bod 2. Vyhodnotenie výsledkov hlasovania – štatistické údaje

Na stránke mesta Rožňava boli zverejnené informácie ohľadom elektronického a fyzického 
hlasovania občanov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Rožňava. Do štatistiky 
je potrebné doplniť údaje o počte hlasujúcich občanov, o vyradení občanov z hlasovania, ktorí 
nesplnili stanovené podmienky (vek 16 rokov a viac, trvalý a prechodný pobyt v meste), údaje 
o dodržaní (nedodržaní) vyznačenia stanoveného počtu projektov, chodníkov či investičných 
akcií (Mgr. Kemény).

Bod 3. Oznámenie o     výsledkoch verejného hlasovania PR 2018  

Všetci  predkladatelia  projektov  dostanú  písomné  oznámenie  o výsledkoch  verejného 
hlasovania do 03.05.2018.  

Bod 4. Postup pri realizácií projektov  

Niektoré  občianske  projekty  budú  finančne  zabezpečované  prostredníctvom  Technických 
služieb mesta Rožňava – nákup materiálu (projekt Revitalizácia športového ihriska na sídl.  
Podrákoš, Slnečná 17, predkladateľ Zoltán Várady, projekt Prístrešky s ohniskom pri Slanej,  
predkladateľ  Ing.  Michal  Brincko,  projekt  Banícka  zvonička-  športový  areál  na  DDI,  
predkladateľ  Rudolf  Pažitka,,  projekt  Vybudovanie  chodníka  okolo  bytovky  Kyjevská  1,  
predkladateľ Ján Fehér, projekt Detské ihrisko s lavičkami, predkladateľ Mária Chnapková,  
Detské  ihrisko  Zlatá  11,13,15,  predkladateľ  Gabriela  Boldiová,  projekt  Premiestnenie  
Pamätníka zakladateľka Veľkého parku Antala Kissa, predkladateľ Ing. Peter Marko a Ing.  
Peter Tešlár, projekt Bezpečný domov, predkladateľ Elena Bačíková). 



Niektoré  projekty  budú realizované  prostredníctvom  OZ (projekt  NABI  SA!  predkladateľ  
Slavomír Gál, projekt Mine Trails predkladateľ Bc. Lukáš Szőllős, projekt Oddychová zóna  
na Dopravnom ihrisku, predkladateľ Mgr. Martin Mikolaj,  projekt Škola otvorená bežcom,  
predkladateľ Csaba Mátyus, projekt Rožňavská zelená terasa, predkladateľ Miloslav Kováč.

Jeden  projekt  Komunitná  záhrada,  predkladateľ  Marcela  Tomášiková  bude  finančne 
zabezpečovať MsÚ – odbor sociálnych vecí 

Riaditeľ  TS  po  stretnutí  s predkladateľmi  projektov,  ktorých  finančné  zabezpečenie  bude 
realizované  prostredníctvom  TS,  dostane  od  predkladateľov  projektov  presný  rozpis 
materiálu,  ktorý je potrebný na realizáciu daného projektu.  Po zosumarizovaní  potrebného 
materiálu poskytne riaditeľ TS zoznam  p. Kardošovej z MsÚ, ktorá zrealizuje   VO resp. 
prieskum trhu,  podľa ktorého sa bude nákup realizovať. Mesto Rožňava  doručí objednávku 
na materiál   TS, ktoré budú mestu fakturovať každý projekt zvlášť.

Pri  niektorých  projektoch  je  potrebné  stanovisko  Stavebného  úradu  MsÚ  ,  ktoré  je 
nasledovné:

P.č. Názov projektu Vyjadrenie z hľadiska stavebného zákona
1/2 Mine Trails – OZ Bc. Szöllös Cyklistické chodníky na existujúcich chodníkoch 

bez podstatných terénnych úprav a informačné 
tabule – nevyžadujú SP a ohlásenie

2/1 Komunitná záhrada Opravy a údržby oplotenia – nevyžadujú SP 
a ohlásenie

2/2 Nabi sa! – Mgr. Gál Zariadenia ak sa nenapojí na site – nevyžadujú SP 
a ohlásenia

3/1 Helios - Várady Revitalizácia existujúceho ihriska a nové hracie 
prvky – nevyžadujú SP a ohlásenie

3/2 Detské ihrisko ul. Zlatá - Boldiová Revitalizácia detského ihriska a nové hracie prvky 
– nevyžadujú SP a ohlásenie

3/3 Škola otvorená bežcom – Mgr. Mátyus Údržba a opravy športového ihriska – nevyžadujú 
SP a ohlásenie

4/1 Banícka zvonička - Pažitka Veža – vyžaduje SP alebo ohlásenie, ak má 
doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe!

4/2 Oddychová zóna a cyklo-stojany – 
Mgr. Mikolaj

Bežná úprava terénu, drevené stupnice, zábradlie a 
cyklo-stojany – nevyžadujú SP a ohlásenie

4/3 Prístrešok s ohniskom – Brincko Prístrešok ak bude mať základy – vyžaduje SP 
alebo ohlásenie, ak má doplnkovú funkciu 
k hlavnej stavbe!

5/1 Chodník okolo BD Kyjevská 1 - Fehér Údržba a opravy chodníkov – nevyžadujú SP 
a ohlásenie

5/2 Bezpečný domov - Gacek Údržba a opravy schodov, chodníkov a rigolov – 
nevyžadujú SP a ohlásenie

6/1 Zelené terasy - Kováč Oplotenie – vyžaduje ohlásenie a domček 
vyžaduje SP alebo ohlásenie, ak má doplnkovú 
funkciu k hlavnej stavbe!

6/2 Detské ihrisko ul. Zlatá - Chnapková Revitalizácia detského ihriska a nové hracie prvky 
– nevyžadujú SP a ohlásenie

7/1 Premiestnenie pamätníka Dr.A.Kissa – 
Ing. Marko

Premiestnenie pamätníka vyžaduje platný súhlas 
pamiatkového úradu



Na  najbližšie  pracovné  stretnutie  s predkladateľmi  projektov  je  potrebné,  aby  si  tí 
predkladatelia,  ktorí  budú realizovať  projekt  prostredníctvom OZ doniesli  so sebou: výpis 
z registra  organizácií  a číslo  účtu,  na  ktorý  im  budú  poukázané  finančné  prostriedky  na 
realizáciu projektov.

Ďalším postupom bude podpis zmluvy o budúcej zmluve , zmluva o poskytnutí dotácie (pre 
OZ), po realizácii to bude darovacia zmluva.

Bod 5. Záver

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

Zapísala: PaedDr. J. Mičudová

Overil: Mgr. Dionýz Kemény, koordinátor PR


