
Mestská časť  Bratislava – Lamač 

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                         

Zápis zo zasadnutia Komisie pre participatívny rozpočet  

MZ Bratislava – Lamač zo dňa 17.09.2019 

 
Prítomní:  Mgr. Petronela Klačanská PhD., predseda; Martina Ondrišová MSc., Mgr. Stanislav Babic, 

Mgr. Mária Horecká, Mgr. Veronika Danevova, Mária Šimončičová, Marek Poláš, Diana Szuttorová 

Ospravedlnení: - 

Neospravedlnení: - 

 

Posúdenie žiadostí podľa: 

Smernica: č. 3/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Hodnotenie podľa článku 6: Kritériá na posudzovanie žiadosti 

(1) Všetky žiadosti, posúdi komisia pre PR po formálnej stránke a na základe nasledujúcich 

kritérií: 

a) logická a vecná prepracovanosť projektu - zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, 

jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné 

prepojenie (0-3 body); 

b) možnosť zapojenia verejnosti do projektu (0-5 body); 

c) finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu, 

spolufinancovanie projektu, náročnosť na materiálno-technické zabezpečenie, 

udržateľnosť projektu (0-3 body); 

d) schopnosť realizácie projektu – odborné predpoklady navrhovateľov, jasný a 

vykonateľný realizačný plán, spolupráca s ďalšími partnermi (0-3 body). 

(2) Žiadosť bude predložená verejnosti na hlasovanie v prípade, ak získa minimálne 8 

bodov. Ak žiadosť v niektorom z kritérií a) až d) získa 0 bodov, nebude predložená 

verejnosti na hlasovanie. 

(3) Spôsob a lehotu hlasovania verejnosti určí výzva. 



V stanovenom termíne boli podané 2 žiadosti:  

A. Ihrisko 

B. Kompostovanie 

 

Hlasovanie členov: 

 A. Ihrisko B. Kompostovanie 

Logická a vecná 
prepracovanosť (0-3) 

3 3 

Možnosť zapojenia verejnosti 
do projektu (0-5 body) 

4 3 

Finančná stránka projektu 
(0-3 body) 

3 3 

schopnosť realizácie projektu  
(0-3 body) 

3 3 

 13 12 

 

Komisia odsúhlasila projekt A. aj projekt B., v plnej žiadanej sume a zároveň odporúča žiadateľom 

nasledovné: 

- A. ihrisko – dohodnúť so žiadateľom darovaciu zmluvu na prvky, kvôli ich zaradeniu do údržby 

prvkov, 

- B. kompostovanie – kým príde k realizácií je potrebné doložiť súhlas od mesta. 

 

Členovia komisie odsúhlasili nasledovné: 

A, ihrisko – súhlas k poskytnutiu financií vo výške 1950,- eur 

B, kompostovanie – súhlas k poskytnutiu financií vo výške 271,- eur 

Komisia sa zhodla, že nie je potrebné prejsť k verejnému hlasovaniu, keďže žiadané financie sú 

v sume, ktorá neprekračuje rozpočet participatívneho rozpočtu ( 10 000 eur). 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v.r. 

 


