
 

 

Zámer zavedenia participatívneho rozpočtovania  

v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

 

 

 Pre samosprávu je participácia jedným zo žiadúcich spôsobov, ktorým môže napĺňať 

svoju fundamentálnu povinnosť zakotvenú v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 

jej obyvateľov.  

Označenie „participatívny rozpočet“ vyjadruje možnosť byť súčasťou rozpočtovania 

obce, mesta alebo mestskej časti a spolurozhodovať tak o využití vopred stanoveného objemu 

verejných prostriedkov, ktorými konkrétna samospráva disponuje. 

V snahe reagovať na moderné trendy v oblasti správy verejných záležitostí na 

komunálnej úrovni, ako aj rozšíriť možnosti obyvateľov o ďalší atraktívny mechanizmus 

zapájania sa do verejného života, Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov (ďalej iba MČ 

KE-DH) deklaruje vôľu umožniť svojim obyvateľom priamo meniť a zlepšovať prostredie v 

mestskej časti. 

 Tento materiál je východiskom pre tvorbu a praktické uplatňovanie „Participatívneho 

rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov“ (ďalej iba PR KE-DH).  

 PR KE-DH je nástrojom samosprávy, ktorý umožňuje aktívne a priame zapojenie 

obyvateľov MČ KE-DH do rozvoja mestskej časti. Vychádzajúc z uvedeného má MČ KE-DH 

prostredníctvom PR KE-DH za cieľ 

1.) vytvoriť platformu pre realizáciu nápadov obyvateľov mestskej časti smerujúcich k rozvoju 

mestskej časti, 

2.) podporovať adresnú alokáciu finančných prostriedkov rozpočtu mestskej časti podľa 

konkrétnych záujmov svojich obyvateľov, 

3.) zapojiť čo najvyšší počet obyvateľov mestskej časti do výkonu samosprávy mestskej časti 

a  

4.) zvýšiť záujem obyvateľov mestskej časti o správu verejných vecí, pričom títo obyvatelia sa 

okrem miestneho zastupiteľstva, starostu a jednotlivých oddelení miestneho úradu stanú ďalším 

významným aktérom podieľajúcim sa na rozpočtovaní  mestskej časti. 



Celý proces participatívneho rozpočtovania v MČ KE-DH je tvorený z 

1.) prípravnej fázy,   

2.) rozhodovacej fázy,  

3.) realizačnej fázy a  

4.) evalvačnej fázy. 

 V rámci prípravnej fázy MČ KE-DH zverejní výzvu na predkladanie návrhov projektov. 

Po uplynutí termínu na ich odovzdanie Oddelenie životného prostredia, výstavby 

a podnikateľskej činnosti Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov (ďalej 

len OŽPVaPČ) v spolupráci s ostatnými oddeleniami Miestneho úradu MČ KE-DH skontroluje 

a vyhodnotí realizovateľnosť a udržateľnosť projektov, ako aj oprávnenosť jednotlivých 

rozpočtových položiek uvedených v rozpočte k návrhu projektu.  

OŽPVaPČ tiež zosumarizuje návrhy projektov postupujúcich do hlasovania a 

zorganizuje verejnú diskusiu za účelom prezentácie týchto projektov ich navrhovateľmi. 

 O skutočnosti, ktoré z predložených návrhov projektov sa budú realizovať, rozhodujú 

občania elektronicky, hlasovaním na webovom sídle Mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov. Každý hlasujúci môže podporiť jeden projekt (jeden hlasujúci má jeden hlas). Po 

skončení hlasovania postúpi do realizačnej fázy PR KE-DH päť projektov s najvyšším počtom 

hlasov k okamihu skončenia hlasovania. 

Víťazné projekty realizuje a financuje MČ KE-DH v spolupráci s jednotlivými 

navrhovateľmi týchto projektov. 

 Po skončení daného ročníka PR KE-DH mestská časť na svojich informačných kanáloch 

zverejní hodnotenie, ktoré predstavuje sumarizáciu dôležitých informácií o príprave, hlasovaní 

a realizácii daného ročníka PR KE-DH. Všetky informácie z hodnotenia spracuje OŽPVaPČ aj 

vo forme materiálu na rokovanie MiZ KE-DH, ktorý berú na vedomie poslanci MiZ KE-DH 

(hodnotiaca správa o realizácii PR KE-DH). 

 

 

 

 


