
 

 

 

 

 

 

Participatívny rozpočet mesta Stará Turá – rok 2022 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre posudzovanie projektov  

Participatívneho rozpočtu pre rok 2022 

 
Dátum : 30.06.2022 

Prítomní :             Mgr. Jana Potfajová, Ing. Jaroslava Antalová, Mgr. Lívia Boorová,  

                             Mgr. Iveta Gavačová, Mgr. Michal Valenčík 

 

 

1) Zasadnutia komisie sa zúčastnili všetci 5 členovia. V úvode zasadnutia zvolili spomedzi seba 

predsedu komisie – Mgr. Janu Potfajovú. Vzhľadom na PN, a teda neprítomnosť koordinátora 

participatívneho rozpočtu bola poverená spísaním zápisnice Mgr. Iveta Gavačová. 

  
2) Podľa Článku 5 Pravidiel participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá vyhlásil primátor 

mesta dňa 27.05.2022 výzvu na predkladanie projektov s termínom do 27.06.2022. 

V stanovenom termíne boli predložené 2 projekty, obidva dňa 27.06.2022 : 

1. Občianske združenie ĽH Polun – „30 rokov Detských ľudových hudieb v Starej   Turej“ 
Stručný popis : väčšie zviditeľnenie folklórneho hnutia v Starej Turej ako aj v celom 

Podjavorinskom kraji formou nahrávky profilového CD zostaveného z piesní zo Starej Turej 

a blízkeho okolia, ktoré bude predstavené na spoločnom programe bývalých a súčasných 

členov DĽH pôsobiacich pri ZUŠ v Starej Turej a spolupracujúcich folklórnych súborov 

a dedinských folklórnych skupín z okolia. 

Cena realizácie : EUR 5.650,- 

 

2. Detská a mládežnícka atletika Stará Turá o.z. – „Pomôcky pre športový klub Detská 

    a mládežnícka atletika Stará Turá na účel organizovania atletických súťaží“ 
Stručný popis : pomôcky, vytvorenie zázemia a skladovanie pomôcok pre atletickú prípravu 

detí v predškolskom a školskom veku, ktoré budú využívané najmä na organizovanie miestnych 

a regionálnych detských atletických súťaží  Starej Turej a na Športový deň. 

Cena realizácie : EUR 5.358,- 

 

3) Komisia posúdila predložené projekty a hlasovaním rozhodla o tom, že ani jeden 

z projektov nie je možné v zmysle Pravidiel participatívneho rozpočtu zaradiť do verejného 

hlasovania, teda ani na verejnú prezentáciu projektov.  

 

Zdôvodnenie : 

1. Občianske združenie ĽH Polun 

V predmetnom projekte sa prelínajú aktivity ZUŠ Stará Turá ako rozpočtovej organizácie 

mesta, ktorá nie je oprávneným subjektom v rámci participatívneho rozpočtu mesta 

a navrhovateľa, preto komisia pre tento rozpor neodporučila projekt do verejného hlasovania.   

  



 

 

 

 

 

 

2. Detská a mládežnícka atletika Stará Turá o.z. 

Projekt je zameraný na nákup športových pomôcok pre organizovanie miestnych 

a regionálnych súťaží a športových dní. Navrhovateľ uviedol, že účelom súťaží je, okrem iného, 

aj oživiť záujem mesta a občanov o zanedbaný priestor multifunkčného ihriska pri ZŠ, 

zrenovovať a zveľadiť tento areál.  

Komisia neodporučila projekt na verejné hlasovanie, nakoľko nákup športových pomôcok pre 

jeden športový klub nemá verejnoprospešný charakter a ani  priamo nesúvisí s navrhovateľom 

uvádzaným očakávaným prínosom projektu.  

 

 V zmysle článku 9 ods. 2) Pravidiel participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá 

komisia odovzdá mestu oba projekty. Mesto môže zvážiť realizáciu projektov, resp. ich častí, 

cestou iných výdavkových položiek. 

 

 

V Starej Turej, dňa 06.07.2022 

 

 

                                                                         …………………………………… 

                                                                                   Mgr. Jana Potfajová 

          predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

  


