
Zápisnica
zo zasadnutia výkonného výboru s úspěšnými predkladateľmi projektov 

PR v roku 2019/2020 

Termí�n: 18.7.2019
Miesto konania: zasadač�ka MsÚ� , II. posčhodie, 13:30 hod.
Prí�tomní�: podľa prezenč�nej listiny

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

                    2. Vyhodnotenie hlasovania obyvateľov
                    3. Pokyny  pre realiza� čiu projektov
                    4. Ro/ zne
                    5. Diskusia
                    6. Úznesenie 
                    7. Za� ver

1. Privítanie:

Koordina� tor p. Keme�ny priví�tal prí�tomny�čh, a obozna�mil ičh s programom 
zasadnutia.

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

2.     Vyhodnotenie hlasovania obyvateľov:   

Koordina� tor PR zhrnul vy�sledky hlasovania obyvateľov mesta, u� spes�ny�m 
predkladateľom v me�ne�  VVPR zablahoz�elal a odovzdal im poverenie na 
realiza� čiu projektov. Pretrva�vaju� čim nedostatkom PR je es�te sta� le ní�zky za�ujem a 
angaz�ovanosť obyvateľov o veči verejne�  aj veľa neplatny�čh hlasovačí�čh lí�stkov, 
č�o je na s�kodu večí�.

3. Pokyny pre realizáciu projektov:

Koordina� tor PR obozna�mil prí�tomny�čh s poz�adovanou dokumenta� čiou PR 
/stavebny�  denní�k, fotodokumenta� čia, prezenč�ne�  listiny, vyu� č�tovanie, 
vyhodnotenie…/, ktore�  predkladatelia priebez�ne dostanu�  v elektroničkej 
podobe.
Vyzval predkladoteľov o vypračovanie a zaslanie harmonogramu pra� č realiza� čie 
projektov
V termí�ne do 15.8.2019 koordina� torovi PR.
Ing. Leskovianska�  a Ing. Gregor upresnili kaz�de�mu prí�tomne�mu predkladateľovi 
projektov spo/ sob finančovania, u� č�tovania, materia� lneho zabezpeč�ovania 
projektov, ako aj za� sady verene�ho obstara�vania prvkov projektov.
Za� roven�  odpovedali na vs�etky ota�zky predkladateľov.



Projekt Detske�  ihrisko: dodať opis zostavy hračí�čh prvkov na VO p. Kardos�ovej.
Projekt Defilblira� tor: finančovanie 1000€ formou VO, vlastne�  zdroje 200€
Projekt Voda pre terasu: nutne�  povolenie na vr�tanie studne az�  na� sledna 
objedna�vka ostatny�čh prvkov.
Projekt Street workoutove�  ihrisko: je potrebne�  vymedziť priestor, dodať opis 
prvkov na VO, fakturovať na mesto.

3. Rôzne

Zloz�enie tematičky�čh skupí�n vy�konne�ho vy�boru - ,,gesčia“

Tematická skupina č.1 ,,Verejné priestranstvá“: 

  Za VVPR:                             Ing. Kla� ra Leskovianska�
                                                 Ing. Ro� bert Hanus�tiak
                                                 Ing. Peter Tes�la� r
                                                 Mgr. Mičhal Drengubiak
  Za predkladateľov:          RNDr. Erika Keres�ke�nyiova�
                                                 Pavol Bradovka, Vladimí�r Polo� nyi
                                                 MÚDr. Blaz�ena Tomkova�

Tematická skupina č.2 ,,Životné prostredie“:

  Za VVPR:                             JÚDr. Erika Mihalí�kova�
                                                 Ing. Mikula� s�  Gregor
                                                 JÚDr.Ing. Mičhal Berna� th/Ing. Tibor Vanyo
                                                 Ing. Mičhal Brinčko

Za predkladateľov:             Miroslav Pa� stor
                                                  Miloslav Kova� č�

Tematická skupina č.3.,,Mládež, šport a kultúra“:

Za VVPR:                                Ing. Ivan Nemč�ok
                                                  Ing. Ondrej Bolač�ek
                                                  Mgr. Ričhard Petro
                                                  JÚDr. Ing. Mičhal Berna� th/Ing. Tibor Vanyo

Za predkladateľov:             Maria�n To� bisz
                                                  Sčarlet Langova�

4. Diskusia 

Vs�etky odznele�  ota� zky a dotazy boli zodpovedane�  a ries�ene� .
Na� radie k dispozí�čií� od 06:00 – 07:00 pri MOS doč�asne.



5. Uznesenie:

č.1.: Vypračovať a zaslať harmonogram pra� č realiza� čie projektov.
          
Termí�n: do 15.8.2019                                                        zodp. vs�etči predkladatelia

č.2.: Zabezpeč�iť ins�trukta� z�  pre nezu� č�astneny�čh predkladateľov projektov.

Termí�n: ju� l 2019                                                  Zodp. Ing. Leskovianska� , Ing. Gregor

č.3.: zaslať predkladateľom poz�adovanu�  dokumenta�čiu, tlač�iva� , stavebny�  denní�k.

Termí�n: do 25.7.2019                                                           zodp. Mgr. Keme�ny

č.4.: Zabezpeč�iť finanč�ne�  podmienky a krytie projektov, verejne�  obstara�vania.

Termí�n: priebez�ne                                                                zodp. JÚDr. Mihalí�kova�

6. Záver:

Koordina� tor p. Keme�ny poďakoval vs�etky�m za u� č�asť a ukonč�il stretnutie.

V Roz�n� ave,  dn� a 19.07.2019
Za�pisniču napí�sal: SI tefan Barčzi

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


