
Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Sabinov 
 

Úvodné ustanovenia 

1. Participatívny rozpočet mesta Sabinov ,ďalej len „PR“, predstavuje nástroj územnej samosprávy, 

ktorý podporuje angažovanosť občanov na veciach verejných, prostredníctvom ktorého sa 

umožňuje občanom vlastnou iniciatívou priamo zapojiť do realizácie rôznych 

verejnoprospešných projektov, zlepšiť život v meste, skrášliť okolie a zároveň zvýšiť úroveň 

transparentnosti. 

 

2. Tento štatút upravuje proces PR, organizačné zabezpečenie jeho priebehu a určuje podmienky 

realizácie projektov. 

 

3.  Obdobím participatívneho rozpočtu je fiškálny rok mesta Sabinov. 

 

Cieľ a predmet 

1.  Hlavným cieľom PR je podporiť zvýšenie miery zapájania sa obyvateľov mesta do procesu 

rozhodovania o účele využití verejných zdrojov, zvýšiť záujem o veci verejné, zlepšiť úroveň 

transparentnosti územnej samosprávy a efektivitu vynakladania finančných prostriedkov. 

 

2.  Pomocou PR majú obyvatelia možnosť hlasovaním priamo ovplyvniť vyčlenenie finančných 

prostriedkov na realizáciu projektov, ktoré budú najúspešnejšie vo verejnom hlasovaní. 

 

Orgány upravujúce proces 

1.  Mestské zastupiteľstvo 

a) schvaľuje štatút PR 

b) schvaľuje výšku finančných prostriedkov vyčlenených na PR 

c) zriaďuje komisiu pre posúdenie realizovateľnosti projektov PR a schvaľuje jej predsedu a 

členov 

 

2. Komisia pre posúdenie realizovateľnosti projektov PR, ďalej len „komisia“ 

a) vyhodnocuje realizovateľnosť projektov PR. V prípade vylúčenia projektu z dôvodu jeho 

nerealizovateľnosti určí v zápisnici objektívny dôvod vylúčenia. 

b) kontroluje priebeh hlasovania, zabezpečí sčítanie hlasov a vyradí prípadné duplicitné hlasy 

c) komisia má sedem členov. Je tvorená tromi členmi, ktorých navrhuje primátor mesta 

Sabinov a 4 členmi navrhnutí Mestským zastupiteľstvom. Členov komisie volí a odvoláva 

Mestské zastupiteľstvo. 

d) v prípade nezhody komisie o realizovateľnosti a vhodnosti projektu, komisia hlasuje. Za 

posunutie projektu do ďalšej fázy procesu PR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov.  

 

3.  Predseda komisie pre PR 

a) komunikuje s navrhovateľmi projektov. 

b) zvoláva a riadi zasadnutie komisie. 

c) podieľa sa na aktivitách v súvislosti s PR. 

d) kontroluje organizačný priebeh PR. 

e) zabezpečí vyhodnotenie hlasovania a oznámi jeho výsledky. 

f) predkladá správu o realizovaní projektov PR mestskému zastupiteľstvu na decembrovom 

zasadnutí. 

 

 



Registrácia a podávanie projektov 

1.  Prihlášky pre jednotlivé projekty môžu podať: 

a) občania s trvalým pobytom v meste Sabinov vo veku minimálne 15 rokov  

b) občianske združenia so sídlom v Sabinove, alebo občianske združenia s celoslovenskou 

pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta Sabinov a 

podieľajú sa na nich občania mesta Sabinov, 

c) neziskové organizácie so sídlom v Sabinove, alebo neziskové organizácie s celoslovenskou 

pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta Sabinov a 

podieľajú sa na nich občania mesta Sabinov. 

 

2.  Prihlášky jednotlivých projektov, ktoré spĺňajú všetky formálne podmienky je možné podať 

elektronicky mailom na adresu msu@sabinov.sk, písomne do podateľne MsÚ alebo poštou na 

adresu Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. 

 

3. Termín na podávanie projektov v rámci PR zverejní s dostatočným časovým predstihom mesto 

Sabinov v lokálnom tlačenom periodiku, na webovej stránke mesta a na sociálnych sieťach. 

 

4. Každá prihláška musí obsahovať 

a) názov projektu 

b) údaje o navrhovateľovi a kontakt (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo 

a email). V prípade právnickej osoby obdobné údaje o garantovi projektu. 

c) stručné informácie a popis projektu  

d) predpokladané náklady projektu 

e) cieľ projektu a prínos pre rozvoj mesta Sabinov 

 

5.  Formálne náležitosti prihlášky budú prekontrolované poverenými zamestnancami MsÚ a v 

prípade nedostatkov bude predkladateľ bezodkladne vyzvaný na ich odstránenie. Ak nebudú 

nedostatky odstránené v dostatočnej lehote 5 kalendárnych dní, daný projekt nebude 

podstúpený na posúdenie jeho realizovateľnosti komisii. 

 

6.  Všetky projekty splňujúce formálne náležitosti budú po rokovaní komisie a posúdení ich 

realizovateľnosti zverejnené na webovej stránke mesta, v lokálnom tlačenom periodiku a na 

sociálnych sieťach. 

 

Podmienky realizovateľnosti projektu 

1.  Musí mať verejnoprospešný účel. 

 

2.  Účel projektu nesmie mať podnikateľský charakter. 

 

3.  Musí byť zrealizovaný na území mesta Sabinov, pozemku alebo jeho majetku. 

 

4.  Projekt je z technického, právneho a finančného hľadiska považovaný za realizovateľný. 

 

5.  Projekt môže byť zameraný na:  

a) úpravy verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie,  

b) voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity,  

c) infraštruktúru, občiansku vybavenosť a aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi 

obyvateľmi. 

 



6.  Maximálne finančná podpora na jeden projekt nesmie prekročiť sumu vyššiu, ako je celková 

suma vymedzená mestským zastupiteľstvom na účely PR. V prípade, ak sa žiadateľovi podarí 

získať na projekt finančné prostriedky aj z iných zdrojov, celková suma projektu môže byť 

vyššia, avšak maximálna finančná podpora zo zdrojov PR nesmie presiahnuť sumu vyššiu, ako 

je suma vymedzená Mestským zastupiteľstvom na účely PR. 

 

Organizačný priebeh 

a) zverejnenie výzvy na podávanie projektov.  

b) podávanie projektov žiadateľmi.  

c) zasadnutie komisie - posúdenie realizovateľnosti projektov. 

d) verejné hlasovanie.  

e) sčítanie výsledkov hlasovania komisiou a ich zverejnenie. 

f) realizácia projektov.  

g) predloženie správy o realizovaní projektov mestskému zastupiteľstvu. 

 

Hlasovanie 

1.  Hlasovanie prebieha v presne určenom termíne fyzickou a elektronickou podobou. 

 

2.  Právo hlasovať má každý občan s trvalým pobytom na území mesta Sabinov vo veku minimálne 

15 rokov. 

 

3.  Každý občan mesta Sabinov môže hlasovať jedenkrát a svojim hlasom podporiť minimálne 1 a 

maximálne 3 projekty. Ak na hlasovacom lístku nie je vyznačený minimálne jeden alebo je 

presiahnutý maximálny možný počet možnosti v počte 3, je hlasovací lístok považovaný za 

neplatný. 

 

4. Hlasovací lístok bude dostupný v pravidelnom tlačenom spravodaji a taktiež si ho bude možné  

stiahnuť vo formáte pdf na webovej stránke www.sabinov.sk  

 

5.  Fyzicky je hlasovať možné hodením lístka do volebnej urny umiestnenej v klientskom centre na 

MsÚ a poštou na adresu Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.  

 

6.  Podmienky elektronického hlasovania zverejní s dostatočným časovým predstihom mesto 

Sabinov v lokálnom tlačenom periodiku, na webovej stránke mesta a na sociálnych sieťach.  

 

7.  Výsledky hlasovania spočítava komisia a výsledok oznamuje jej predseda. 

 

8.  V prípade, že z výsledkov verejného hlasovania nebude možné určiť poradie podporených 

projektov, o výsledku rozhodnú členovia komisie hlasovaním. Na určenie poradia je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie. 

 

Výber projektov 

1.  Výber projektov sa realizuje podľa výsledkov verejného hlasovania na základe najväčšieho počtu 

získaných hlasov. 

 

2.  Suma podpory projektov môže byť len do výšky finančného rámca vymedzeného na účely PR. 

 

3.  Projekty, ktoré neboli zrealizované z dôvodu vyčerpania alebo nedostatku finančných 

prostriedkov, sa budú môcť opätovne uchádzať o podporu občanov v ďalšom období PR. 

 



4.  V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na tento účel sa predmetné 

finančné prostriedky presunú do ďalšieho obdobia PR, ak výška nevyčerpaných finančných 

prostriedkov presiahne sumu sto eur. 

 

Realizácia projektov 

1.  Obstarávanie projektov, materiálu a služieb potrebných na realizáciu jednotlivých projektov 

zabezpečuje Mesto Sabinov. Realizácia projektu musí prebehnúť najneskôr do konca príslušného 

kalendárneho roka. 

 

2.  Ak o dotáciu v rámci PR žiada právnická osoba, nie je možné získať na realizáciu rovnakej alebo 

obdobnej aktivity dotáciu aj z inej dotačnej schémy Mesta Sabinov, ako je táto. 

 

3.  Ak je predmetom realizácie projektu PR hmotný objekt, stáva sa súčasťou majetku mesta 

Sabinov. 

 

 

 

             Ing. Michal Repaský                                                                                                                   

                                                                                               primátor mesta 

 


