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                                MESTO HNÚŠŤA 
                        Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa 
 
 

registratúrna značka: číslo spisu:  v Hnúšti dňa: 

FH3-1/2023 FH3/2023  25. januára 2023 

 

Výzva na prípravu a predkladanie projektov  
v rámci participatívneho rozpočtu 

 
 

Mesto Hnúšťa v zmysle ustanovení §4 ods. 2, písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia  č.: 
149/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Hnúšťa v znení VZN č. 
150/2020 (ďalej len „VZN“) a s poukazom na Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č.: 
4/32/2023 z 24. januára 2023, vykonateľné dňa 25. januára 2023 (ďalej len „Uznesenie“)  
zverejňuje VÝZVU na prípravu a predkladanie projektov pre rok 2023. 

 
1. Základné informácie o predkladaných projektoch: 

 
a) projekty je možné podávať od do 31. marca 2023 

 
b) projekt je oprávnená podať neformálna skupina obyvateľov s trvalým pobytom 

v meste Hnúšťa, alebo skupina obyvateľov formálne združená vo výbore mestskej 
časti (ďalej len „predkladateľ“) 

 
c) neformálnu skupinu obyvateľov môžu tvoriť len občania s trvalým pobytom v 

územnej pôsobnosti jedného výboru mestskej časti (ďalej len „výbor“) 
 

d) oblasti, v ktorých môžu byť projekty predkladané: 
 
- úpravy verejného priestoru 
- doprava a komunikácie 
- drobná infraštruktúra 
- zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie 
- voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity 
- záujmové a tvorivé aktivity 
- komunitná infraštruktúra 
- aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi občanmi 

  
e) predkladaný projekt musí spĺňať nasledovné podmienky: 
 

- mať verejnoprospešný charakter, 
- jeho realizácia musí byť v kompetencii mesta, 
- jeho výsledok musí byť prístupný obyvateľom Hnúšte, 
- je realizovateľný v rámci jedného ročného harmonogramu programového rozpočtu 
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(ďalej len “PR”), 
- odhadované náklady na realizáciu nesmú presiahnuť prostriedky vyhradené pre 

jeden projekt, okrem prípadu uvedeného v §3 ods. 4 VZN, 
- musí byť realizovaný na území mesta, 
- musí byť realizovaný na verejne prístupných pozemkoch alebo na pozemkoch, ktoré 

má mesto právne vysporiadané, 
- v prípade, že projekt bude mať charakter kapitálového výdavku, musí byť 

realizovateľný len na majetku mesta, 
- projekt nebol podporený v dvoch po sebe idúcich cykloch PR, 
- produkt projektu nesmie slúžiť pre podnikateľskú činnosť, 
- cieľová skupina musí byť väčšia ako 10 osôb. 
  

f) projekty sa podávajú výhradne formou projektového formulára uvedeného 
v prílohe č. 1 VZN (projektový formulár je k dispozícii k stiahnutiu na web stránke 
mesta) 
 

g) Súčasťou projektového formulára sú povinné prílohy: 
 

- podpisový hárok, dokladujúci podporu projektu aspoň 10 ďalších obyvateľov mesta 
starších ako 18 rokov, alebo 10-tich členov miestne príslušného výboru, 

- situačný nákres miesta, kde sa má návrh zadania realizovať na podklade kópie z 
katastrálnej mapy. Mapa je dostupná na adrese - https://zbgis.skgeodesy.sk. 

 
h) ďalšie pravidlá projektov participatívneho rozpočtu upravuje: Všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „VZN“) č.:149/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu v 
podmienkach mesta Hnúšťa v znení VZN č. 150/2020, ktoré je verejne prístupné na 
web stránke mesta a k nahliadnutiu v klientskom centre mestského úradu na adrese 
Francisciho 74/2 Hnúšťa 

 

i) limitná suma pre jeden projekt, o ktorú je možné žiadať z participatívneho rozpočtu: 
800.-€ 

 

j) kontaktné údaje a doručovacia adresa: 
Projekty sa podávajú v písomnej forme buď poštou na adresu: Mestský úrad, 
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v Klientskom centre Mestského 
úradu Hnúšťa. (tel: 047/2028824, lucia.piaterova@hnusta.sk, 
denisa.angerova@hnusta.sk) Inak podané projekty (emailom, telefonicky, na 
facebooku a pod.) nebudú akceptované. Kontaktné údaje pre prípadné konzultácie: 
vedúci kancelárie primátora Milan Migaľa, tel: 0905906797, milan.migala@hnusta.sk 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                              Mgr. Martin Pliešovský  

                                                                                                                                primátor mesta 
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