
Zápisnica

 z pracovného stretnutia výkonného výboru k Participatívnemu rozpočtu 2018

so zameraním na realizáciu projektov

konaného dňa 26.09.2018

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia o priebehu realizácie jednotlivých projektov PR
3. Finalizácia a vyhodnotenie projektov
4. Diskusia, rôzne
5. Záver

Bod 1. Otvorenie

Pracovné stretnutie otvoril a viedol koordinátor pre participatívny rozpočet mesta 2018 Mgr. Dionýz 
Kemény, viceprimátor  mesta Rožňava. Privítal všetkých členov výkonného výboru a oboznámil ich 
s programom stretnutia.  V úvode predstavil zamestnanca MsÚ Ing. Vanya – odbor výstavby, ktorý 
bude pracovať vo VV namiesto Šalamona.

Bod 2. Informácia o     priebehu realizácie jednotlivých projektov  

 Koordinátor PR oboznámil členov výkonného výboru s priebehom realizácie  jednotlivých 
projektov  aj  so  zmenami,  ktoré  nastali  v priebehu  realizácie  (zmena  mien  realizátorov 
projektov).

1. Finančné zabezpečenie projektov:
a) prostredníctvom Technických služieb mesta Rožňava – nákup materiálu 

(6 občianskych projektov) 

Názov projektu predkladateľ

Revitalizácia  športového  ihriska  na  
sídlisku Podrákoš, Slnečná 17,

 Zoltán  Várady

Prístrešky s ohniskom pri Slanej, Ing. Michal Brincko
Banícka zvonička- športový areál na DDI, Rudolf Pažitka)
Vybudovanie  chodníka  okolo  bytovky 
Kyjevská 1

Ján Fehér),  R.Drenko (zmena)

Detské ihrisko s lavičkami Mária Chnapková
Detské ihrisko Zlatá 11,13,15, Gabriela Boldiová), G.Pazerová (zmena
Bezpečný domov, Elena  Bačíková),  I.  Gacek,  M.  Bischof  

(zmena)
Premiestnenie  Pamätníka  zakladateľa  
Veľkého parku Antala Kissa

Ing. Peter Marko a Ing. Peter Tešlár
Projekt  sa  nerealizuje  pre  stanovisko,  

podmienku KPÚ.



b) prostredníctvom OZ (5 projektov)

Názov projektu predkladateľ

NABI SA Slavomír Gál
Mine Trails Bc. Lukáš Szőllős
Oddychová zóna na Dopravnom ihrisku Mgr. Martin Mikolaj
Rožňavská zelená terasa Miloslav Kováč.
Škola otvorená bežcom Csaba Mátyus

So štatutármi OZ boli podpísané zmluvy o budúcej zmluve , zmluva o poskytnutí dotácie 
(pre OZ), po realizácii to bude darovacia zmluva.

c) prostredníctvom MsÚ v Rožňave – odborom sociálnych vecí (1 projekt)

Názov projektu predkladateľ

Komunitná záhrada Marcela Tomášiková

2. Technické a organizačné zabezpečenie projektov

Verejné obstarávanie resp.  prieskum trhu zabezpečila  pani  Kardošová na  nákup lavičiek, 
fitnes prvkov a prvkov detského mobiliáru. Mesto Rožňava  doručilo objednávku pre TSM na 
materiálne zabezpečenie projektov.  TSM budú mestu fakturovať každý projekt zvlášť. Pri 

niektorých projektoch bolo 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 na 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. Podmienka KPÚ!

Bod 3. Finalizácia a     vyhodnotenie projektov PR za rok 2018  

Ukončenie  všetkých  projektov  (ich  zrealizovanie)  má  byť  ukončené  do  25.10.2018. 
Predkladateľ projektu Nabi sa! Slavomír Gál požiadal listom o predĺženie termínu realizácie 
projektu  do  30.11.2018 a požiadal  o zmenu  v položkách  rozpočtu  vzhľadom k nečakaným 
výdavkom  v sume  800  EUR.  Ostatní  predkladatelia  odovzdajú  svoje  „dielo“  formou 
preberacieho  a odovzdávajúceho  protokolu  za  každý  projekt  zvlášť  členom  výkonného 
výboru (pri  preberaní  budú členovia výboru zastúpení nasledovne:  za TS 1 člen,  za MsÚ 
(právnická osoba), za OZ Otvor dvor 1 člen, pri kolaudácii projektov prístrešok s ohniskom 
a Banícka  zvonička  bude  prítomná  pani  Macková  z MsÚ.  Realizátori  projektov  musia 
predložiť zúčtovanie do 16.11.2018.

Bod 4. Rôzne, diskusia

V diskusii   členovia  výboru  vyjadrili  svoje  postrehy  a pripomienky  k priebehu  realizácie 
projektov v roku 2018: 

Mgr. Drengubiak – do Štatútu navrhuje zapracovať stanovenie odborného garanta projektu 
podľa zamerania - témy, ktorý usmerní realizátora projektu po odbornej stránke,  navrhuje 
určiť mechanizmus v prípade nedodržania termínov resp. iných požiadaviek vyplývajúcich zo 
Štatútu PR

Mgr. Drengubiak – navrhol predložiť do MZ možnosť rozhodnúť pracovať s PR v priebehu 2 
rokov (1 rok príprava projektov, 2 rok realizácia projektov)- teda dvojročné cykly

JUDr. Mihaliková – upozornila na skutočnosť časového posunu v PR z dôvodu schvaľovania 
Štatútu  pre  PR  na  rok  2019,  ktorý  bude  schválený  na  MZ  vo  februári  2019  z dôvodu 
novembrových  volieb  (2018)  do  samosprávy,  ďalej  poukázala  na  nekompletnosť 
odovzdaných projektov, nedodržanie stanovených termínov, nepresný rozpočet  a pod. v roku 
2018

JUDr. Mihaliková informovala, že počas rokovania MZ dňa 27.10.2018 budú schválené témy 
PR  na  rok  2019,  ďalej  odporučila  zúženie  tém  občianskych  projektov   na  3  oblasti 
nasledovne:  Verejné  priestranstvá,  Životné prostredie,  Kultúra,  mládež,  šport  a tému 



Doprava  a parkovanie  zaradiť  do  investičných  zámerov  mesta.  Prítomní  členovia 
výkonného výboru s týmto návrhom súhlasili (za bolo 9 členov – všetci prítomní).

JUDr. Mihaliková – požiadala  zástupcu, ktorý bol prítomný na pracovnom stretnutí  z OZ 
Otvor dvor o informáciu ohľadom manažéra zo strany OZ pre PR na rok 2019.  OZ Otvor 
dvor bude prednostku a členov výboru o tejto skutočnosti informovať v čo najkratšom čase – 
po konzultácii s Mgr. Radom Kovácsom.

Mgr. Kemény – vyzval príslušníkov MP na spoluprácu ohľadom zvýšeného dohliadania na 
zrealizované projekty občanov, z dôvodu ich poškodenia a zničenia vandalmi.  

PaedDr. Gregor – oboznámil prítomných s priebehom prác na projektoch, práce postupujú 
priebežne,  pomaly  sa  dostávajú  do  finále,  navrhuje  v budúcom období  možnosť  využitia 
vlastného  pracovného  náradia  realizátorov  projektov  (lopaty)   alebo  presne  koordinovať 
termíny  prác  tak,  aby  každému  realizátorovi  projektu  bolo  k dispozícii  pracovné  náradie, 
o ktoré požiada (dostatočné množstvo kusov).

Bod 5. Záver

Koordinátor  projektu  Mgr.  Dionýz  Kemény  pripraví  na  MZ  dňa  27.10.2018  informácie 
ohľadom PR za rok 2018, navrhne na MZ redukciu tém na rok 2019 podľa odporúčaní členov 
VV PR, vyzve Slavomíra Gála o predloženie zmeny položiek v rozpočte projektu NABI SA!

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


