
Zápisnica zo zasadnutia VV Participatívneho rozpočtu 
zo dňa 18. mája 2021 

 
 
Zoznam prítomných: 
Mgr. Michal Drengubiak  
Mgr. Alžbeta Tamásová 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 
Ing. Erika Leskovjanská 
Ing. Michal Brincko 
Mgr. Richard Petro 
Ing. Andrea Krnáčová 
Ing. Róbert Hanuštiak 
Ing. Ivan Nemčok 
Ing. Tibor Vanyo 
Ing. Jana Nemes 
Bc. Štefan Barczi 
 
Program zasadnutia: 
1. Privítanie, informácie o stave projektov 
2. Úlohy na ďalšie obdobie 
3. Diskusia 
4. Záver 
 
 
1. Privítanie, informácie o stave projektov  
 
Mgr. Michal Drengubiak – koordinátor PR privítal prítomných. V úvode sa 
informoval o stave projektov. Podľa riaditeľa TSM PaedDr. Gregora okrem 
projektu detské ihrisko od predkladateľa RNDr. Eriky Kereškényiovej neprebehli 

ďalšie odovzdávania.  

 

Mgr. Michal Drengubiak dal za úlohu preveriť stav projektov z minulého ročníka 

2019/2020, taktiež naplánovať stretnutie s Mgr. Dionýzom Keményom ohľadom 

prevzatia agendy.  

 

2. Úlohy na ďalšie obdobie 

 
Na základe prijatého harmonogramu neprebehli žiadne plánované aktivity 
z dôvodu pandémie. Z tohto dôvodu navrhujem prípravu propagácie na ďalší 
ročník. Časť finančných prostriedkov navrhujem použiť na akciu „Celomestská 
brigáda“.  
 
Uznesenie VV PR Výkonný výbor odporúča MZ prijať uznesenie v ktorom upraví 
štatút PR mesta Rožňava na rok 2021/2022 nasledujúcim spôsobom §5 odstavec 
2 škrtne a nahradí ho textom: V roku 2021 kvôli pandemickej situácii v súvislosti 
s ochorením COVID-19 nie je možné realizovať a dodržať pôvodne schválený 
harmonogram PR pre rok 2021. Z tohto dôvodu bude v roku 2021 realizované 
iba: ukončenie projektov z predchádzajúceho ročníka, ukončenie 



administratívnych prác v súvislosti s projektmi. Ďalej odporúča MZ časť 
finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne určené v roku 2021 na PR použiť 
pri skrášľovaní verejných priestranstiev v meste Rožňava.  
 
Za: všetci Zdržal sa: nikto Proti: nikto 
 
Koordinátor Mgr. Michal Drengubiak poprosil Ing. Eriku Leskovjansku aby 
poskytla informácie akým spôsobom bol vyúčtovaný predchádzajúci ročník.  
 
3. Diskusia 
 
Na zasadnutí padol návrh posunúť začiatok propagácie a plánovanie aktivít už 
od septembra 2021 a následne realizovanie projektov už na jar 2022.  
 
Prepracovať koncepciu PR pre roky 2021/2022 prvé roky začať v roku 2021 na 
jeseň. 
 
Mgr. Michal Drengubiak navrhol prepracovať koncepciu PR pre roky 2021/2022 
a pripraviť zmenu štatútu do septembrového zastupiteľstva.  
 
 
Za: všetci Zdržal sa: nikto Proti: nikto 
 
4. Záver 
 
Koordinátor Mgr. Michal Drengubiak sa poďakoval za účasť. 
O ďalšom stretnutí bude včas informovať. 
 
 
 


