Mesto BANSKÁ BYSTRICA

Zápisnica z prvého diskusného fóra k participatívnemu rozpočtu
Dátum a miesto konania:

13.2.2014 v Banskej Bystrici

Zasadnutie rokovania viedol: Ing. Magdaléna Bernátová
Program rokovania:
 Úvod
 Prezentácia procesu PR
 Čo je možné financovať
 Schválenie hlasovacieho a volebného poriadku PDF
 Stanovenie priorít PR
 Voľba Koordinačnej rady
 Schválenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé projekty resp. priority
 Stanovenie termínu Druhého diskusného fóra
 Záver
K bodu 1/
Úvod – privítanie p. primátrom. Následne sa slova ujala p. Ing. Magdaléna Bernátová.
K bodu 2/
Názov bodu Prezentácia procesu PR. Ing. Bernátová: „Je možné rozdeliť 19 455 Eur. Dnes rozhodneme o
prioritných oblastiach, rozdelíme sa do tematických skupín a budeme rozhodovať, čo v ktorých
tematických oblastiach by bolo potrebné realizovať. To, čo nás čaká ďalej je to, že po tomto stretnutí sa
budú podávať projekty. Dnes sa nepodávajú, dnes sa rozprávame o prioritných oblastiach. Projekty sa
následne budú predkladať do 31. marca. Projekty sa budú formálne kontrolovať a budú podané na opravu.
Keď budú všetky odovzdané, bude sa o nich rozprávať a budeme o nich finálne hlasovať. Dnes tiež
schválime, koľko financií maximálne bude môcť na jeden projekt byť pridelených. Projekt môže podávať
tak FO, ako aj PO.“
K bodu 3/
Názov bodu: Čo je možné financovať. Ing. Beata Farkašová uvádza: „Suma určená na participatívny
rozpočet, podlieha pravidlám rozpočtového hospodárenia, sme sa s prípravným výborom dohodli, že
charakter výdavkov PR budú bežné výdavky. Čitateľné sú v rámci rozpočtovej klasifikácie. Skôr
reagujeme na konkrétne otázky potenciálnych navrhovateľov. Jedná sa o ročný projekt a teda projekty
musia byť zrealizované do konca kalendárneho roka.“
K bodu 4/
Schválenie hlasovacieho a volebného poriadku.
prítomných: 60

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 60
proti:0
Uznesenie č. 1 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 5/
Názov bodu je Stanovenie priorít PR. Prebieha diskusia o opodstatnenosti participatívneho rozpočtu.
Zúčastnení občania postupne navrhujú priradenie nových priorít PR. Prebehne hlasovanie, či sú občania za
to, že sa budú stanovovať priority.
prítomných: 60

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 47
proti:12

zdržal sa:2

Uznesenie č. 2 bolo schválené.
Pri voľbe priorít PR prikladá každý občan konkrétnej priorite váhu a to nasledovne: tri pridelené „body“
pridelí konkrétnym prioritám. Môže všetky tri určiť aj v rámci jednej priority a pod.
1. Kultúra 35 bodov
2. Mládež 27 bodov
3. Seniori 5 bodov
4. Zeleň v meste 17 bodov
5. Zdravie 9 bodov
6. Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj 36 bodov
7. Šport 11 bodov
8. Chodníky 2 body
9. Služby a údržba verejných priestranstiev 2 body
10. Podpora zamestnanosti 5 bodov
11. Bezpečnosť a ochrana zdravia 7 bodov
12. História 6 bodov
Následne prebieha hlasovanie pre prvých šesť víťazných priorít: aktívne občianstvo a komunitný rozvoj,
kultúra, mládež, zeleň v meste, šport, zdravie.
prítomných: 55

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 50
proti:3

zdržal sa:2

Uznesenie č. 3 bolo schválené.
Prezentácia tematických skupín (po 20-min. Porade): ešte doplniť na zákl. zvuk. záznamu
Občianski aktivisti: informatizácia, kampaň pre participatívny rozpočet, aby každá samospráva mala svoj
participatívny rozpočet.
Kultúra: Zuzana Majlingová – OZ Laputa, pracujú na princípe dobrovoľníctva – dospeli do vytvorenia
nového spoločného projektu: 4 základné body – chcú osloviť čo najširšie publikum, chcú aby bola kultúra
situovaná aj inde.
Mládež: najväčší problém - chýbajúci spoločný priestor pre aktivity, kde by sa mladí ľudia mohli
prezentovať a ukázať svoj talent, s cieľom spájať mladých ľudí. Nemajú spoločnú platformu.
Zeleň v meste: oblasti – dobudovanie parkov (park pod pamätníkov – ochrana pred prašnosťou,
hlušnosťou, informačná funkcia), doplnenie zelene predovšetkým v okolí škôl a škôlok, výstavba parčíku
pred Medeným Hámorom (lipy, ktoré boli vysadené na počesť kráľovnej Sissi).
Šport: Milan Kyseľ – OZ Mladý šport: dva konkrétne nápady: jeden z nich je športové hry Banská
Bystrica, ktoré by sa konali v zime a v lete, amatérski športovci, ktorí súťažia v mestských ligách, niečo
ako mini olympiáda, reprezentácia mestských častí. Išlo by o rôzne športy, hlavne kolektívne.
Zdravie: podpora duševného zdravia, v meste je mnoho invalidných ľudí, ktorí potrebujú nejakú činnosť.
Zorganizovať veľtrh n. o. ako minulý rok, v tomto duchu pokračovať. Hlavne so zameraním na ľudí, ktorí
sú už mimo pracovného procesu.
Zlepšenie zdravia - zlepšenie bývania mladých rodín, seniorov, revitalizácia ZŠ MŠ, verejných priestorov,
lepšie športové a kultúrne vyžitie. Besedy a školenia, vyrovnanie sa s horšími životnými situáciami,
podpora detských táborov, deti ulice, sebarevitalizácia – ľudová tvorba, aby sme pookriali aj pohľadom,
budovanie detských ihrísk, dopravných ihrísk a cyklotrás. V BB už nemáme vôbec dopravné ihrisko.
Cyklotrasou sa nedostaneme napr. zo Sásovej na Fončordu. Posledným bodom je zamestnanosť.
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K bodu 6/
Názov bodu je voľba koordinačnej rady:
Hlasovanie o počte členov koordinačnej rady v počte 9. Je potrebná nadpolovičná väčšina s tým, že sa ide
spoločne hlasovať za navrhovaných členov KooR.
prítomných: 43

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 41
proti: -

zdržal sa: -

Uznesenie č. 4 bolo schválené.










Eva Krajčová, vyštudovaná Bc. odbor sociálna práca, členka spolku Živena, nezamestnaná
Marek Štrajánek – člen klubu 77
Eva Ščepková – OZ Environ Future
Beata Puobišová – OZ Vedecká hračka
Miroslav Šimkovič – OZ Via Altera, pedagóg na PF UMB BB
Peter Fehér – občiansky aktivista, spoluiniciátor zavedenia PR v BB
Daniela Haragová – SZČO lektorka
Csilla Droppová – ekonómka, dobrovoľníčka,mimovládne organizácie
Jozef Guťan – občiansky aktivista, pre deti a mládež, podieľal sa na aktivite „Mestský park ožije“

prítomných: 43

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 40
proti: -

zdržal sa: -

Uznesenie č. 5 bolo schválené.
K bodu 7/
Názov bodu je Schválenie maximálnej výšky 5 000 Eur finančných prostriedkov na jednotlivé projekty
resp. priority. Je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.
prítomných: 41

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 34
proti: -

zdržal sa: -

Uznesenie č. 6 bolo schválené.
K bodu 8/
Názov bodu je Stanovenie termínu podania projektov a Druhého diskusného fóra:
Navrhované termíny: 22.05.2014 a 29.05.2014 (miesto konania radnica). Budú sa prezentovať projekty
medzi prítomnými a bude sa viesť časovo obmedzená diskusia. Bude sa zároveň hlasovať o týchto
projektoch. Okrem tohto hlasovania majú možnosť občania hlasovať formou vhodenia lístku na urne na
klientskom centre MsÚ.

prítomných: 39

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 38
proti: -

zdržal sa: -

Uznesenie č. 7 bolo schválené.
K bodu 9/
Záver
Uvedenie všetkých informačných kanálov, ktoré obsahujú informácie o participatívnom rozpočte v Banskej
Bystrici. Poďakovanie.

Banská Bystrica, 13.02.2014
Zapísala: Mgr. Zuzana Detková
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