Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady
Utorok 6. 5. 2014, 16:30, Mestský úrad
Prítomní: Marek Štrajánek, Beáta Puobišová, Csilla Droppová, Daniela Haragová, Miroslav
Šimkovič
1. Prebehla rekapitulácia výsledkov kontroly formálnej správnosti podaných projektových
návrhov. KooR rozhodla, že všetky projektové návrhy sú po formálnej stránke
kompletné. Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti projektov KooR navrhuje
zaradiť všetky podané projektové návrhy do procesu hlasovania.
2. Nasledovala diskusia k návrhom zástupkyne ekonomického oddelenia MsÚ p. Detkovej,
ktoré vyslovila na stretnutí KooR 25. 4. 2014 a ktoré vzišli z posudzovania rozpočtov
predložených projektov. Najdôležiteším bodom diskusie bolo posudzovanie návrhu p.
Detkovej, aby KooR vylúčila z hlasovania projekt Osadenie altánku na Urpínskych
serpentínach, keďže sa jedná o kapitálový výdavok. Členovia KooR sa zhodli na tom, že
v ich kompetencii nie je posudzovať odbornú stránku projektov a vyraďovať projekty
posudzovaním odborných kritérií. Túto kompetenciu majú poverení zástupcovia MsÚ.
3. Členovia KooR svhválili podobu slajdov, ktoré budú premietané počas prezentácie
projektov na DDF, vychádzajúc z návrhov M. Štrajáneka a B. Puobišovej. Obsahovať budú
názov projektu, požadovanú sumu z PR a anotáciu projektu, plus voliteľnú časť na
základe rozhodnutia podávateľa projektového návrhu.
4. E. Ščepková upraví plagátik k hlasovaniu o projektových návrhoch na základe
pripomienok B. Puobišovej, ktorý odovzdá p. Jakubcovi, aby vytlačil, rozniesol a vložil
(vymenil za predchádzajúce plagátiky PR) po cca 100 výstavných tabuliach v meste.
5. M. Šimkovič zašle navrhovateľom projektov požiadavku na vypracovanie anotácie
projektov, ktoré budú zaradené do prezentovaných slajdov. Termín zaslania anotácií je
18. 5. V prípade, ak navrhovateľ projektu nedodá anotáciu, táto časť jeho prezentácie
zostane nevyplnená.
6. Cs. Droppová navrhla, aby štatút budúceho participatívneho rozpočtu bol v prílohe
Metodika pri spracovaní projektového zámeru doplnený o kategóriu oprávnených
finančných položiek - exteriérové vybavenie.
7. Opätovne diskutovaným bol proces registrácie hlasujúcich občanov na DDF, najmä
položky registračných hárkov. Posledný návrh členov KooR obsahuje tieto položky:
meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis.
8. Členovia KooR odovzdajú 22. mája do 22:00 zástupcom MsÚ registračné hárky, aby ich
mali k dispozícii ako podklad pri redchádzaní duplicitného hlasovania po DDF na MsÚ.
9. Cs. Droppová pripraví scenár DDF do 15. mája na stretnutie KooR, ktorého sa zúčastní
tiež moderátorka DDF M. Bernátová.
10. Hlasujúci na DDF budú vhadzovať volebné lístky do urny a KooR bude v procese
sčítavania hlasov rozšírená o 3 občanov zvolených hlasujúcimi na DDF a hlasy budú
sčítané na mieste konania DDF v priebehu konania DDF, pričom zvolení občania nesmú
byť súčasne navrhovateľmi projektu. Okrem toho navrhne KooR p. Z. Kučerovej z MsÚ,
aby bola súčasťou komisie, ktorá bude sčítavať hlasy.
11. Na DDF podá krátku správu o činnosti KooR jej predseda M. Šimkovič, ktorej súčasťou
bude, okrem iného, činnosť tematických skupín a priebeh kontroly formálnych
náležitostí podaných projektových návrhov.
12. Pani Zuzana Kučerová bude požiadaná KooR o zabezpečenie pečiatky na DDF na
označenie hlasovacích lístkov ako prevencie ich falšovania.

13. B. Puobišová zabezpečí vytlačenie hlasovacích lístkov. Zapisovateľkou na DDF bude E.
Ščepková.
14. Vypĺňanie registračných hárkov hlasujúcimi na DDF budú zabezpečovať: E. Ščepková, Cs.
Droppová, M. Štrajánek, B. Puobišová a D. Haragová.
15. Na DDF bude rozhodnuté o dľžke prestávky pred hlasovaním – 30min. alebo 45min.,
podľa počtu prítomných hlasujúcich.
16. Hlasovací poriadok schvália členovia KooR na stretnutí dňa 15. mája 2014.

Ďalšie stretnutie KooR: 15. 5. 2014 o 16:30 v zasadačke 290 (alebo 250) na MsÚ
V Banskej Bystrici, 8. 5. 2014
zapísala: Daniela Haragová

