Dodatok č. 1
k Zásadám participatívneho rozpočtu
Trnavského samosprávneho kraja
ročník 2020

V súlade s Rozhodnutím predsedu Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 23.4.2020 o zmene
Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja - ročník 2020, sa týmto Dodatkom č. 1
Zásady participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja, ročník 2020 (ďalej aj ako
„Zásady“) menia a dopĺňajú nasledovne:
V názve Zásad sa text „2020“ nahrádza textom „2020/2021“.
Na strane 2 sa text „V roku 2020 plánuje v tomto zámere pokračovať.“ sa nahrádza textom
„V roku 2020 a 2021 plánuje v tomto zámere pokračovať.“
V ČASTI I. ZÁKLADNÉ POJMY
Za bod 12) sa dopĺňa nový bod 13) so znením „Ročník PR je časový rámec, ktorého začiatok je daný
dňom zverejnenia výzvy pre podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu a koniec je daný
dňom stanoveným v danej výzve pre vyúčtovanie realizovaných projektov.“.
Pôvodné body č. 13) a č. 14) sa prečíslujú ako nové body č. 14) až 15).
V novom bode č. 15) sa pôvodné znenie „Zdroje PR sú prostriedky, ktoré sú v rozpočte na príslušný
rozpočtový rok schválené na projekty realizované v rámci participatívneho rozpočtu.“ nahrádza textom
„Zdroje PR sú prostriedky, ktoré sú v rozpočte Trnavského samosprávneho kraja schválené na
realizáciu projektov PR.“.
V ČASTI II. ROK PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU
V názve tejto časti sa slovo „Rok“ nahrádza slovom “Ročník“.
V čl. 1) sa pôvodný text „Participatívny rozpočet TTSK sa realizuje v konkrétnom rozpočtovom roku.“
nahrádza textom „Jednotlivé časti Participatívneho rozpočtu TTSK sa realizujú podľa časového
harmonogramu stanoveného vo výzve .“.
V čl. 2) sa pôvodný text „objem finančných prostriedkov schválených v príslušnom rozpočtovom roku“
nahrádza textom „objem finančných prostriedkov schválených pre príslušný ročník PR“.
V ČASTI III. PROCES PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU
V čl. 1) písm. a) sa pôvodný text „až po druhé kolo verejných stretnutí“ nahrádza textom “až po tretie
kolo verejných stretnutí“.
V ČASTI VII. ROZHODOVANIE:
V čl. 5) sa pôvodný text „druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach a mestách kraja“ nahrádza
textom „tretie kolo verejných stretnutí vo vybraných obciach alebo mestách kraja. Miesto a termín musí
byť zverejnený najmenej 10 dní pred ich konaním)“.
V ČASTI X. ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
V čl. 2) sa pôvodný text „podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom TTSK najneskôr do 14. decembra
v danom kalendárnom roku.“ nahrádza textom „podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom TTSK
v termíne stanovenom vo výzve.“.
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V ČASTI XI. VEREJNÉ STRETNUTIA:
Pôvodný čl. 1) sa nahrádza novým znením:
„1) V priebehu procesu PR sa uskutočnia tri kolá verejných stretnutí s obyvateľmi v každom okrese
TTSK:
prvé kolo verejných stretnutí bude zamerané na poskytnutie informácií, ako vypracovať projekt,
druhé kolo verejných stretnutí bude zamerané na prezentáciu projektov ich predkladateľmi
a získavanie spätnej väzby od ostatných účastníkov verejného stretnutia,
tretie kolo verejných stretnutí bude zamerané na prezentáciu projektov ich predkladateľmi.
Na týchto stretnutiach prebehne aj prezentácia hodnotenia projektov členmi deliberatívnych fór.“.

Ostatné články Zásad zostávajú nezmenené.

V Trnave, dňa 23.04.2020

Mgr. Jozef Viskupič, v.r.
predseda Trnavského samosprávneho kraja
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