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4. Participatívny rozpočet 
 

 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku  
 
 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2019 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 

 
schváliť 

 
podmienky čerpania finančných prostriedkov z položky Participatívny rozpočet 

 
- čerpanie pre ľudí, maximálna výška dotácie – 500 Eur 
- účel využitia = skrášlenie obytného prostredia s dôrazom na čiastkové riešenia klimatickej 
zmeny (napr. dažďová záhrada, kvitnúca lúka, zadržanie vody a pod..), predzáhradky pri 
bytových domoch, alebo trávnaté plochy na uliciach pred rodinnými domami a pod. 
- žiadateľ len fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta, právnická osoba so sídlom na 
území mesta 
 
hodnotenie 
- bude sa hodnotiť kvalita predloženého projektu a dopad na cieľovú skupinu (koľko ľudí sa 
to pozitívne dotkne), musí to byť realizované vo verejnom priestore a na pozemkoch mesta 
 
 
 
 
(a) bez pripomienok 
(b) s týmito pripomienkami: 
 
 



Dôvodová správa: 
Podklady od Ing. Mariany Nádaskej 
Participatívny rozpočet je proces, ktorý dáva dokopy ľudí, aby vyhodnotili svoje problémy, 
vedie diskusie a prípravu projektov na ich riešenie a podporuje ich finančne. 
Samosprávy organizujú diskusie s ľuďmi o záležitostiach, ktoré sa týkajú ich vlastnej ulice, 
štvrti alebo mesta. Môžu tak využiť svoje znalosti miestnych pomerov, navrhnúť riešenia a 
spolupracovať na nich. Dáva im tiež zodpovednosť tým, že hlasujú o vhodnom rozdelení 
obmedzených financií. 
Jednou z najväčších výhod participatívneho rozpočtu je, že ľudia nesúťažia o peniaze ako 
napríklad pri firemných grantoch, ale spoluvytvárajú projekty medzi sebou i mestom, vďaka 
čomu môžu ušetriť prostriedky napríklad zdieľaním nástrojov a skúseností. 
 
V rozpočte mesta je uvedená rozpočtovaná čiastka 20 000,00 Eur – rozpočtová klasifikácia 
0620 635006 akcia 11 13 kód zdroja 41. 
Na občianske projekty v Pezinku „participatívny rozpočet“ je vyčlenená suma vo výške 20 
000 €. 
 
Rozpočet na rok 2019 je v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej 
výške kryjú bežné výdavky. 
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, t.j. 
prostriedkami rezervného fondu, nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov, grantov.  
Rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a 
výdavkami vo výške 21 228 733 eur.  
Rozpočet Mesta Pezinok bol schválený Uznesením MsZ č. 27-1/2019 dňa 21. februára 2019. 
 
 
 
 
Spracoval dňa 15.05.2019 
Mgr. Peter Štetka 
 


