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MECHANIZMUS 

SCHVAĽOVANIA
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU
schválený 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
dňa 3. 6. 2014 uznesením č. 22/16

Zastupiteľstvo:
	schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy PR výšku financií na projekty a zadania
	schvaľuje formu a mechanizmus PR 
	každoročne stanovuje najvyššiu prioritnú oblasť PR 
	berie na vedomie výsledok PR.
	kontroluje priebeh realizácie projektov a zadaní PR a ich výsledok
	schvaľuje na začiatku kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na činnosť Kancelárie pre participáciu (výška financií zahŕňa mzdy, odvody, zdravotné poistenie pracovníkov kancelárie, kancelársky materiál, poštovné, atď.)
	schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na propagáciu participatívneho rozpočtu (výška financií zahŕňa náklady na tlač, grafické zhotovenie a distribúciu letákov, brožúr, plagátov, atď.), ktorá môže tvoriť maximálne 10% z financií na projekty a zadania


Starosta spolu s Kanceláriou pre participáciu a MÚ zabezpečuje:
	propagáciu PR, informovanie verejnosti o možnostiach PR
	organizáciu verejných stretnutí a diskusií s obyvateľm
	vytvorenie občianskych kolektívov, ktoré budú participovať pri vyhotovovaní návrhov PR
	priestory na stretávanie
	informovanie verejnosti o priebežnom stave PR
	informovanie zastupiteľstva o chode kancelárie, procesoch a projektoch kancelárie
	zverejnenie na webstránke: dokumenty na získanie názorov na jednotlivé návrhy, projekty a zadania
	priestor na predložené projekty
	spracovanie dokumentov, ich systémová základná jednotná charakteristika
	informovanie o rozhodovaní a rozhodovanie o poradí najlepších projektov: zahŕňa hlasovanie fyzické, internetové a formát verejného hlasovania
	záverečné vyhodnotenie na základe výsledkov
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	predloží zastupiteľstvu na vedomie výsledky PR. Z titulu zastupiteľstvom vyčlenených finančných prostriedkov sa zrealizujú projekty, ktoré sa zmestia do vyčlenenej sumy.
	predloží zastupiteľstvu návrh procesu PR pre budúci rok
	predloží zastupiteľstvu návrh formy PR pre budúci rok
	spracovanie prerokovania,
	predloží zastupiteľstvu návrh občianskych priorít
	organizuje rozhodovacie procesy
	pozývanie všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva na všetky verejné stretnutia organizované Kanceláriou pre participáciu
	komunikáciu s poslancami miestneho zastupiteľstva



Občania
Sú obyvatelia mestskej časti Nové Mesto, ktorí dovŕšili vek pätnásť rokov.

Formy participácie
Návrhy a podnety – môžu sa podávať prostredníctvom vyplnenia ankety „Burza nápadov“, alebo  aktívnym zapojením sa do verejných zhromaždení.
	Projekty – vypracovaním projektovej dokumentácie v spolupráci s Kanceláriou pre participáciu a MÚ.
	Zadania – podieľaním sa na vypracovaní potrebnej dokumentácie v spolupráci s Kanceláriou pre participáciu a MÚ.
	Účasť na verejnom fóre, resp. verejnom zvažovaní
	Hlasovanie – zapojením sa do hlasovania

Proces
Participatívny rozpočet prebieha v dvojročnom cykle. V prvom roku prebieha príprava a v druhom realizácia.

Príprava Participatívneho rozpočtu prebieha v týchto etapách:
	Zbieranie podnetov a nápadov – realizuje sa prostredníctvom „Burzy nápadov“, na verejných fórach, alebo priamou komunikáciou s MÚ
	Spracovávanie podnetov a nápadov – MÚ v spolupráci s občanmi rozčlení podnety a rozpracuje ich do nasledujúcich kategórií: projekty, zadania, priority.
	Rozhodovanie verejnosti o poradí projektov, zadaní a priorít viacerými dopĺňajúcimi sa rozhodovacími mechanizmami.


Občianske mechanizmy rozhodovania
Verejné fórum – uskutočňuje sa na podnet občanov, buď ako tematické alebo teritoriálne. Cieľom Verejného fóra je zmapovať občianske potreby a na ich základe stanoviť priority, zadania a podľa možnosti projekty.

Verejné zvažovanie – občianske zhromaždenie, ktoré rozhoduje o poradí projektov a zadaní.

Hlasovanie – má dve podoby fyzickú – hlasuje sa na vopred stanovených verejných miestach (napr. MÚ, knižnice, seniorské centrá, školy v správe MČ), a internetovú.


Strana 2
Mechanizmu schvaľovania
Participatívneho rozpočtu



Výstupy PR
Projekty - nízkonákladové občianske aktivity - „mikroprojekty“, ktoré vytvárajú inovácie, resp. skvalitňujú, alebo približujú verejné služby MČ a zahŕňajú prvok dobrovoľníctva; náklady na realizáciu, ako napríklad nákup potrebných tovarov, zabezpečuje MÚ. 

Zadania - realizácie MÚ s vyšším rozpočtom, ktoré vznikli na základe podnetov občanov a prešli procesom Participatívneho rozpočtu. 

Priority – tematické oblasti, do ktorých by mala MČ investovať. Zoznam občianskych priorít sa predkladá zastupiteľstvu, ktoré stanovuje pre každý cyklus PR najvyššiu prioritu.







Bratislava 3. 6. 2014






									Mgr. Rudolf Kusý
									      Starosta






















Strana 3
Mechanizmu schvaľovania
Participatívneho rozpočtu


