Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre participatívny rozpočet zo dňa 14.06.2021

Prítomní: Mgr. Petronela Klačanská, PhD., PharmDr. Veronika Danevová, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš
Neprítomní: MSc. Martina Krúpová, MVDr. Pavol Čech

Komisia posúdila žiadosti po doložení vyžiadaných dokladov podľa čl. 6 Smernice č. 3/2019o pravidlách
participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač:
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.
V stanovenom termíne bolo podaných 6 žiadostí:
1. Čarodejník z krajiny – Komunitný park
2. Pavel Pazerini – Neváhaj a pokús sa zachrániť život – automatický laický defibrilátor (AED)
3. Rodinné centrum obláčik – Rajská záhrada pre deti
4. OZ BS-13 /Stoh – Vytvorenie živého verejného priestoru – Vrančovičova ulica
5. OZ sv. Margity – Vytvorenie živého verejného priestoru pri kaplnke sv. Rozálie
6. OZ Lamačské dietky – Detské herné prvky do svahu v areáli materskej školy – Komisia pre PR na
svojom zasadnutí dňa 31.05.2021 žiadosť vylúčila z posudzovania, nakoľko nespĺňala ustanovenie
Smernice č. 3/2019 článok 2 písm. c)
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Všetkých 5 vyššie uvedených žiadostí Komisia pre PR postupuje na hlasovanie verejnosti, ktoré bude
spustené od 15.06.2021 do 30.06.2021 prostredníctvom google dotazníka a hlasovacích lístkov
dostupných na klientskom centre MÚ.
Výsledky hlasovania budú zverejnené 03.07.2021.

Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r.

