
Zápis zo zasadnutia Komisie pre participatívny rozpočet zo dňa 1.6.2022 

 

Prítomní: Mgr. Petronela Klačanská, PhD., PharmDr. Veronika Danevová, PhD., Ing. Matúš 
Harmaňoš, MBA, Ing. Veronika Hagovská 
 
Do hlasovania verejnosťou boli, po splnení podmienok, zahrnuté nasledujúce projekty: 
 

  Iniciatíva rodičov Lamača – INDIÁNSKY DEŇ PRE DETI A MLÁDEŽ LAMAČA 
  Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava – Lamač, p.s. – 

REVITALIZÁCIA KAČÍNSKEJ LÚKY NA REKREAČNÉ ÚČELY 
  Rodinné centrum - Obláčik, o.z. – POHODA V ODDYCHOVEJ OÁZE PODHÁJ 

 
 
 
 
Hlasovanie verejnosti: 
 
Verejnosť mala k dispozícii dve možnosti hlasovania – osobne v klientskom centre Miestneho úradu 
a online na linku:  
 
Osobne v klientskom centre, pomocou hlasovacích lístkov hlasovalo – 2 občania. 
Napriek hlasovaniu na nie oficiálnom hlasovacom lístku, bolo z odovzdaných lístkov jasné 
a zrozumiteľné, aké preferencie v hlasovaní občania mali a tak sa komisia uzniesla, že ich uzná 
a zahrnie do celkových výsledkov hlasovania. 
 
Zhrnutie osobného hlasovania: 

 Iniciatíva 
rodičov 
Lamača 

Lesné 
spoločenstvo 

RC Obláčik, 
o.z. 

Počet hlasov v prvej otázke 
(za 3 body) 0 0 2 

Počet bodov 0 0 6 
Počet hlasov v druhej otázke 
(za 2 body) 

0 0 0 

Počet bodov 0 0 0 
Počet hlasov v tretej otázke 
(za jeden bod) 

0 0 0 

Počet bodov 0 0 0 
Body spolu 0 0 6 

 
 
 
 
 
 
Pomocou online formulára hlasovalo – 110 občanov; z toho bolo platných čiastočne 110 formulárov.  
 
Komisia sa zhodla, na základe formulácie otázok, neuznať body pri hlasovaní v prípadoch, ak hlasujúci 
označil za najlepší projekt, druhý najlepší projekt a tretí najlepší projekt toho istého žiadateľa 
(napriek tomu, že tentokrát na konečnom poradí tento postup nemal žiaden vplyv). 



 
Hlasovanie v prípade najlepšieho projektu – prvá otázka: 
 

 
 
 
110 občanov/hlasujúcich vyplnilo prvú otázku podľa vyššie uvedeného grafu. 
 
 
Hlasovanie v prípade druhého najlepšieho projektu – druhá otázka: 

 
 
Z 110 občanov označilo pri druhej otázke jeden z predkladaných projektov len 107; 7 občanov 
opakovalo svoju voľbu z predchádzajúcej otázky, tieto body neboli žiadateľom pridelené (napriek 
tomu, že tentokrát na konečnom poradí tento postup nemal žiaden vplyv). 
 
  



Hlasovanie v prípade tretieho najlepšieho projektu – tretia otázka: 

 
 
Z 110 občanov označilo pri tretej otázke jeden z predkladaných projektov len 106; 7 občanov 
opakovalo svoju voľbu z predchádzajúcich otázok, tieto body neboli žiadateľom pridelené (napriek 
tomu, že tentokrát na konečnom poradí tento postup nemal žiaden vplyv). 
 
 
Zhrnutie online hlasovania: 

 Iniciatíva 
rodičov 
Lamača 

Lesné 
spoločenstvo 

RC Obláčik, 
o.z. 

Počet hlasov v prvej otázke 
(za 3 body) 

82 19 9 

Počet bodov 246 57 27 
Počet hlasov v druhej otázke 
(za 2 body) 11 (18) 20 69 

Počet bodov 22 (36) 40 138 
Počet hlasov v tretej otázke 
(za jeden bod) 

12 (19) 62 25 

Počet bodov 12 (19) 62 25 
Body spolu 280 (301) 159 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Celkové zhrnutie hlasovania: 
 

 Iniciatíva rodičov 
Lamača 

Lesné 
spoločenstvo 

RC Obláčik, o.z. 

Počet bodov osobne 0 0 6 
Počet bodov online 280 159 190 
Body spolu 280 159 196 
 
Poradie 
 

1. 3. 2. 

 
 
Úspešní žiadatelia na základe výšky požadovanej sumy (do 2000 eur) a v kontexte alokovanej čiastky 
8000 eur v rozpočte mestskej časti Bratislava – Lamač sú žiadatelia, ktorí sa v hlasovaní umiestnili 
v poradí na prvom až treťom mieste. 
 
Jednotlivým projektom sa prideľuje žiadaná suma maximálne do výšky 2.000 EUR / projekt. 
 
 

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA 
 podpísané elektronicky 
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