PRAVIDLÁ
participatívneho rozpočtu mesta Svidník
na rok 2019

Participatívny rozpočet mesta Svidník je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Svidník, s trvalým
pobytom na území mesta Svidník, starším ako 15 rokov, navrhnúť ako prideliť časť výdavkov z rozpočtu
mesta na realizovanie nápadov obyvateľov.
V princípe ide o myšlienku – „sami sebe“ – máte nápad, ktorý vie nejakým spôsobom zlepšiť život
v našom meste a viete ako ho zrealizovať. Ostáva len dobre ho sformulovať, stihnúť celý projekt
prihlásiť, vymyslieť zaujímavú a presvedčivú formu propagácie, aby ste presvedčili čo najviac
spoluobčanov, ktorí za váš projekt zahlasujú. Mesto Svidník vám prispeje na jeho realizáciu. Komisia,
ktorá bude posudzovať vaše projekty bude prihliadať aj na vaše vlastné zapojenie – ako sa do práce
na konečnom výsledku zapojíte vy sami, napríklad formou vlastnej práce, dobrovoľníckej činnosti,
pomoci, alebo inej formy podpory. Aj toto je jedna z myšlienok celej akcie – mesto vám prispeje na
nákup napríklad kvetov , ale fyzicky si ich vysadíte spolu so susedmi sami... A strávite pri tom spoločne
pekný deň.
Pre účel participatívneho rozpočtu na rok 2019 mesto Svidník vydelilo sumu 5 000,- eur.
a) Suma bude financovať participatívny projekt, ktorý zvíťazí v súťaži Obrázok pre primátorku.
b) Suma bude financovať projekty, ktoré vzídu z verejného hlasovania do výšky vydeleného
rozpočtu.

Harmonogram priebehu
1. Medializácia a propagácia myšlienky zavedenia participatívneho rozpočtu v meste Svidník.
2. Predkladanie projektov v termíne do 26. apríla 2019 v elektronickej forme na:
prsvidnik@svidnik.sk alebo písomnou formou do Kancelárie 1. kontaktu v označenej obálke
Participatívny rozpočet.
Žiadosť je zverejnená na webovom sídle mesta:
https://www.svidnik.sk/participativny-rozpocet.html.

Navrhovateľ je osoba staršia ako 18 rokov alebo osoba od 15 rokov do 17 rokov, ktorá má svojho
dospelého garanta. V prípade spoločného projektu niekoľkých osôb, musí byť osoba určená na ich
zastupovanie – vedúci projektového tímu. Navrhovateľ môže byť aj právnická osoba, ktorá uvedenie
svoju kontaktnú osobu. Predložené projekty vyhodnotí pracovná skupina od 29. 4. 2019 - do 3. 5.
2019. Pracovná skupina vyberie projekty, ktoré budú spĺňať kritériá realizovateľnosti ( to znamená
bude ich možné reálne zrealizovať ) , vybrané projekty budú zverejnené na webovej stránke mesta
Svidník v odkaze https://www.svidnik.sk/participativny-rozpocet.html.
Pracovná skupina:
Primátorka mesta Marcela Ivančová, prednosta úradu Miroslav Novák, PR manager Kristína Tchirová,
poverený vedeným FaSP Nikolaj Vlčinov, poverený vedením odboru VDŽPaRR Karol Richvalský,
poverená vedením odboru ŠKŠaM Erika Červená, poverená vedením odboru SZPČaO Marta Jacková.
Kritéria realizovateľnosti projektu:
•
•
•
•
•

Jeho realizácia musí byť ukončená v roku 2019
Predkladateľ projektu má trvalý pobyt vo Svidníku a je starší ako 15 rokov
Je realizovaný na území mesta, na mestskom majetku so súhlasom mesta
Projekt je vo všeobecnom záujme, nesmie slúžiť len úzkej skupine obyvateľov ( výsledok –
napr. akcia je voľne prístupná )
Musí akceptovať čiastku vydelenú na participatívny rozpočet

•
•
•

Je technicky možný a realizovateľný
Je možné považovať ho z hľadiska technického, právneho a finančného za správny
Nesmie produkovať zisk

•
•
•

Neobsahuje žiadne diskriminačné alebo hanlivé prvky
Nepotrebuje inú ako obvyklú údržbu
Nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku

•

Netýka sa majetku mesta v správe rozpočtových organizácií

V prípade potreby pracovná skupina kontaktuje predkladateľa projektu, ktorý môže doplňujúco
vysvetliť zámer a kvalifikovať požiadavky.
3. Verejná prezentácia projektov, ktoré pracovná skupina uviedla ako realizovateľné budú
16. 5. 2019 v Dome kultúry. Cieľom verejnej prezentácie je oboznámiť obyvateľov mesta
s projektami, s ich cieľmi a prínosom pre obyvateľov mesta .
4. Verejné hlasovanie bude prebiehať formou vhodenia hlasovacieho lístka do urny uloženej v
K1K na MsÚ. Hlasovať môže každý občan starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území
mesta Svidník, ktorý vyplní hlasovací lístok. Hlasovať môže jeden občan jeden krát. Hlasovanie
bude prebiehať od 20. 5. – do 31. 5. 2019
5. Propagácia projektov bude prebiehať až do ukončenia hlasovania 31. 5. 2019.

6. Víťazné projekty musia byť zrealizované podľa zmluvy, ktorá bude s úspešným žiadateľom
podpísaná. Výsledky hlasovania budú zverejnené na webovej stránke mesta Svidník.
7. Súčasťou zmluvy o realizácii projektu z participatívneho rozpočtu bude Záverečná správa k
projektu a Finančná správa k projektu.

Realizovateľnosť a spoločenský prínos projektu
Projekt môže zahŕňať budovy, pozemky, ulice, chodníky a iné na území mesta Svidník (katastrálne
územie Svidník). Projekt sa môže vzťahovať na všetky oblasti (doprava, komunitný rozvoj,
transparentnosť, šport, kultúra, sociálna starostlivosť, seniori, mládež, voľnočasové aktivity, rodičia s
deťmi, školstvo a vzdelávanie, životné prostredie, zeleň v meste, ekológia, bezdomovectvo, a iné...).

