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SÍDLISKO SIHOŤ

- Kompletná revitalizácia

- Revitalizácia vnútrobloku

- Doplniť chodníky

- Vyznačiť parkovacie miesta



HLOHOVÁ – FRAŠTACKÁ

- Čiastočná revitalizácia

- Veľký počet sedenia, basketbalové a detské ihrisko

- Zachovanie zelene, kontajneroviská, nedostatočné parkovanie



VINOHRADSKÁ – ZA POŠTOU

- Minimálne úpravy

- Futbalové ihrisko, sánkovanie, žiadne lavičky

- Hracie prvky



PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

IDEASITY



• umožňuje občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej
možnej miere

• mechanizmus, pomocou ktorého verejnosť priamo rozhoduje o
tom kam smeruje časť verejných zdrojov

2 kategórie nápadov

Občianske projekty

nízko nákladové zásahy v sume do 5 000 €, ktoré spracovávajú
a (spolu)realizujú občania v súčinnosti s mestom

Zadania pre mesto

vysoko nákladové zásahy v sume do 40 000 € realizované mestom

Participatívny rozpočet



PROCES



• Predkladanie nápadov (projekty a zadania)

• Verejné stretnutia
o úvodné verejné stretnutie

o 1. kolo stretnutí participatívnych komunít

o 2. kolo stretnutí participatívnych komunít

• Spätná väzba a konzultácie s predkladateľmi projektov

• Odovzdanie projektových formulárov

• Záverečné spoločné verejné stretnutie k projektom

Termín: marec - september



• Verejná prezentácia

• Verejné hlasovanie
o Fyzické hlasovanie

o Elektronické hlasovanie

o Verejné zvažovanie (občianske projekty)

• Vyhodnotenie hlasovania

• Zaradenie do rozpočtu mesta na nasledujúci rok

Termín: september - december



• Realizácia víťazných nápadov

• Spätná väzba k procesom 

participatívneho rozpočtu

Termín: rok 2019

Termín: rok 2019







OPEN DATA



Zrealizované aktivity

• Redizajn stránky egov.hlohovec.sk

• Vytvorenie sekcie open data

• Zverejnenie 21 datasetov
(zmluvy, faktúry, objednávky, verejné obstarávanie, rozpočet, demografia, ulice, 

adresy, psy ... )

• Formáty: XML, PDF, XLSX, JSON, XML.NET





RIZIKÁ A HROZBY



• Zabezpečenie elektronického hlasovania pri PR

• Miesto realizácie nápadov z PR

• (Ne)dostatočná účasť verejnosti

• Participatívne plánovanie všetkých priestorov

• Náročnosť zverejňovania nových otvorených údajov

Riziká a hrozby




