
Zápisnica 
zo zasadnutia VV Participatívneho rozpočtu 2020/2021 

konaného dňa 21.09.2020 
 
 
Miesto konania: veľká sála MsÚ, 15,00 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM: 
1. Privítanie 
2. Prejednanie žiadosti OZ Druživa, zmena rozpočtu 
3. Informácie o realizácii projektov 
4. Úlohy na ďalšie obdobie 
5. Diskusia  
6. Záver 
 
Bod 1. Privítanie: 
 
Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény privítal členov VV, oboznámil členov 
s úvodnými informáciami a dal hlasovať za program. 
 
Hlasovanie za program: 
Za: všetci Proti: nitko Zdržal sa: nikto  
 
Štefan Barczi zhrnul výsledky súťaže o logo PR, ktoré sú zverejnené aj na webe 
mesta. VV berie na vedomie. 
 
Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény dá vypracovať materiál do MZ ohľadom 
ďalších stanov, zásad a zloženia VV Participatívneho rozpočtu.  
 
Bod 2. Prejednanie žiadosti OZ Druživa, zmena rozpočtu 
 
VV prejednal žiadosť predkladateľa projektu Mila Kováča. 
 
Uznesenie: Výkonný výbor doporučuje schválenie, vyhovenie žiadosti a presun 
finančných prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 
Za: všetci Proti: nitko Zdržal sa: nikto 
 
Bod 3. Informácie o realizácii projektov 
 
Preveriť stav realizácie projektov. Podľa informácií by mali byť dokončené 
projekty: Detské ihrisko pri kasárniach, vstup do strážnej veže, verejný 
defiblirátor 
 
 



Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény vyzve predkladateľov na doplnenie stavu 
projektov. doloženie vyučtovania, vyhodnotenia projektov a určenia termínu 
kontrolného dňa kde sa projekty odovzdajú. 
 
Gregor: Lavičky objednané za projekt Parčík pri Aleji sú naskladnené v sídle TSM.  
 
Bod 4. Úlohy na ďaľšie obdobie  
 
Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény stanovil termín do 9.10.2020 pripraviť a 
poslať návrhy na prípravu materiálu do MZ, ktoré následne poslať na 
dionyz.kemeny@roznava.sk 
 
JUDr. Erika Mihaliková: Navrhla zúžiť okruh tém na jednu tému a to verejné 
priestranstvá.  
 
Hlasovanie: 
Za: všetci Proti: nitko Zdržal sa: nikto 
 
Bod 5. Diskusia 
 
Ing. Klára Leskovjanska: Navrhla možnosť v téme verejné priestranstvá 
zakúpenie kosačky a skrášlenie okolia okolo bytových domov.  
 
PaedDr. Mikulár Gregor: Veľa obyvateľov prichádza za TSM za zveladenie 
prostredia okolo bytov. 
 
JUDr. Ing. Michal Bernáth: Do projektu zadefinovať plochu o ktorú sa budú 
starať. Definovať výstavbu aby nesadili pri inžinierských sieťach. 
 
Mgr. Dionýz Kemény vytvorenie propagačného materiálu na smerovanie k téme 
zveladenie verejného priestranstvá. 
 
Hlasovanie za návrh rozpočtu malé projekty 1 000eur, veľké projekty 5 000eur a 
celkový rozpočet 30 000eur. 
 
Hlasovanie: 
Za: všetci Proti: nitko Zdržal sa: nikto 
 
Mgr. Dionýz Kemény: Úloha propagácie a nastavenie dentity PR. 
 
Mgr. Michal Drengubiak: Zaregistroval som článok, kde je pekne do podrobna 
rozpracovaný PR. Link pošlem mailom členom VV. 
 
Mgr. Dionýz Kemény: Osloviť predkladateľov aby odprezentovali projekty power 
point za účasti médii a nastavenie propagácie do ďaľšieho roka. 
 
 



Bod 6. Záver 
 
Koordinátor Mgr. Dionýz Kemény sa poďakoval a ukončil stretnutie. 
 


