
 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre participatívny rozpočet zo dňa 28.04.2022 

 

Prítomní: Mgr. Petronela Klačanská, PhD., PharmDr. Veronika Danevová, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. 
Veronika Hagovská, Mgr. Stanislav Babic, PhD. 

Komisia pre PR sa uzniesla, že žiadateľom umožňuje predložiť chýbajúce doklady do 06.05.2022:  

1. Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava – Lamač, p.s. 
- Chýba čestné vyhlásenie 
- Chýbajú nasledovné doklady - doklad o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy 
občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), 
b) doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo 
výpise z príslušného registra (napr. fotokópia menovacieho dekrétu, zápis z členskej schôdze, 
iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu), ak je relevantné – nie je 
potrebné, zrejmé z registra pozemkových spoločenstiev 
c) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky 
(napr. fotokópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia 
poukázaná 

2. Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto 
- Chýba čestné vyhlásenie 
- Chýbajú nasledovné doklady - doklad o zriadení alebo založení žiadateľa (napr. stanovy 
občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), 
- b) doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie 
preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. fotokópia menovacieho dekrétu, zápis z 
členskej schôdze, iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu), ak je 
relevantné 
- c) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej 
banky (napr. fotokópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť 
dotácia poukázaná, 

3. RC obláčik 
- Chýba čestné vyhlásenie 

Hlasovanie: 5 prítomných členov ZA 

Lamač v pohybe  
- Žiadosť nie je vhodná pre participatívny rozpočet; navrhujeme ju vylúčiť a žiadateľovi 
odporučiť, aby si podal žiadosť o dotáciu 

Hlasovanie: 5 prítomných členov ZA 

Iniciatíva rodičov Lamača 
- Žiadosť kompletná 



Návrh termínov: 

1. Doplnenie podkladov do 06.05.2022 

2. Hodnotenie projektov komisiou do 10.05.2022 

3. Vytvorenie formulárov na hodnotenie verejnosťou do 13.05.2022 

4. Hlasovanie verejnosti od 16.05. do 30.05.2022 

Hlasovanie: 5 prítomných členov ZA 

 

 

       Ing. Matúš Harmaňoš, podpísané elektronicky 
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