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1. Úvod

Občiansky  rozpočet  umožňuje  obyvateľom  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa 

navrhovať a spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.

Pravidlá  občianskeho  (participatívneho)  rozpočtu  (ďalej  „Pravidlá“)  mestskej  časti 

Bratislava-Vrakuňa  (ďalej  „mestská  časť“)  stanovujú  zásady   pre  priebeh  procesu 

občianskeho rozpočtu v mestskej časti. Predmetom Pravidiel je  zadefinovať spôsob 

návrhu  podnetov,   vyhodnocovanie,   stanovenie   harmonogramu,   rozhodovacích 

mechanizmov a realizácie projektov.

Cieľom  Občianskeho  rozpočtu  je  vytvoriť  pre  obyvateľov  mestskej   časti  priestor 

spolupodieľať  sa  na  rozvoji  mesta,  zlepšiť  napĺňanie  potrieb  a  priorít  obyvateľov, 

vťahovať ich  do verejného života a diania, modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť 

efektívnosť,  legitímnosť,  kredibilitu  a  transparentnosť  verejného  rozhodovania  

a obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupciu.

Občania   spolurozhodujú  o použití finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti 

vyčlenených na  použitie  v Občianskom rozpočte,   ktorý  obsahuje  prvky  verejného 

zvažovania  za  účelom  dosiahnutia  spoločného  konsenzu. Umožňuje účastníkom a 

účastníčkam kontrolovať verejné výdavky, zapája obyvateľov do diania v samospráve 

a podporuje spoluprácu medzi všetkými zapojenými. 

Občiansky rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu participatívneho 

rozpočtu. Ten bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre,  

a  jeho  zavedenie  sa  stalo  vzorom upevňovania  demokracie  za  účasti  obyvateľov  

a  následnej  priamej  účasti  obyvateľov  na  rozhodovaní  o  rozvoji  svojho  priestoru  

pre život, sociálnych inováciách a decentralizácie rozhodovania. Jeho upravená verzia 

sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe. 
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2. Princíp

Fungovanie občianskeho rozpočtu má tieto tri časti, ktoré na seba nadväzujú: 

1) Zbieranie podnetov
2) Vyhodnotenie
3) Hlasovanie

Kategórie (oblasti) podpory

Z rozpočtu  mestskej časti na rok 2019 je  vyčlenená  suma  20 000 EUR  pre tieto 

oblasti: 

Sociálne veci 5000 EUR

Kultúra 5000 EUR

Šport 5000 EUR

Životné prostredie 5000 EUR

Na jeden projekt je vyčlenených  maximálne 3000 EUR  a v každej oblasti bude možné 

podporiť maximálne 2 projekty. 

Oprávnení navrhovatelia

Navrhnúť projekty môžu:

• obyvatelia MČ Bratislava-Vrakuňa

• občianske združenia pôsobiace na území mestskej časti

• poslanci MČ Bratislava-Vrakuňa

• starosta a zamestnanci MÚ Bratislava-Vrakuňa

Hlasovať o projektoch budú občania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Projekty, o ktorých budú rozhodovať obyvatelia,  sú vyčlenené tak,  aby sa netýkali 

bežného chodu mesta a jeho základných funkcií. 

Ide o tovary, služby a projekty s množstvom požiadaviek,  na ktoré v súčasnosti nie  je  

k dispozícii  dostatočný  objem  finančných prostriedkov priamo v rozpočte. O výbere 

projektov budú rozhodovať obyvatelia hlasovaním.

Financie  alokované  v hlasovaní  obyvateľov  ostávajú  v rozpočte  mestskej  časti,  

neprideľujú sa formou grantu, transferu  a ani nie sú poukazované na účet žiadnych 

iných  subjektov.  Mení  sa  len  spôsob  rozhodovania  o  konkrétnom  použití  týchto 
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prostriedkov.  Na objednávanie   všetkých   tovarov   a  služieb  sa  vzťahujú  pravidlá 

verejného obstarávania a vnútorné pravidlá mestskej časti, rešpektujúc uzatvorené 

zmluvné vzťahy s vysúťaženými dodávateľmi. 

Pri   realizácii   projektov  mestská   časť  podľa   možností   a  záujmu   zapája 

dobrovoľníkov z radov obyvateľov rešpektujúc existujúce zmluvné vzťahy mestskej 

časti s dodávateľmi.

3. Harmonogram

Procesy Občianskeho rozpočtu sa každoročne opakujú.  O konkrétnych projektoch  

sa rozhoduje vždy na základe nasledovného harmonogramu:

Do 15.2. Zbieranie  podnetov  – obyvatelia uvedú kategóriu (oblasť) podpory,  

s finančným limitom 3000 EUR na jeden projekt 

15.2. Uzávierka návrhov

16.2. - 28.2. Vyhodnotenie podnetov (realizuje mestská časť, vyradia sa návrhy nad 

finančné  možnosti  mestskej  časti,  mimo  kompetencie  mestskej  časti, 

časovo nezrealizovateľné návrhy a pod.)

1.3.- 7.3. Technická príprava na hlasovanie

8.3. – 15.4 Hlasovanie – elektronicky alebo písomne

16. 4. – 30.4. Vyhodnotenie hlasovania 

1.5. – 30.8. Realizácia projektov

4. Podnety obyvateľov

Zber  návrhov  od  obyvateľov  prebieha v súlade s bodom 3 týchto pravidiel  mailom 

na adresu  obcianskyrozpocet@vrakuna.sk alebo v  podateľni  miestneho úradu  bez 

predpísaného formulára. Uzávierka návrhov je stanovená v harmonograme.

Občan vo svojom návrhu (projekte) uvedie:

• Názov projektu (nápadu, návrhu)
• Kategória (oblasť) podpory (v rámci ktorej sa návrh predkladá)
• Stručný popis riešenia a očakávaný výsledok
• Kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo)
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5. Vyhodnotenie podnetov

Mestská časť spracuje prijaté návrhy a roztriedi ich na tri skupiny:

1. návrhy určené na hlasovanie; 

2. odporúčania pre  mestskú časť; 

3. vyradené návrhy (mimo kompetencie mestskej časti , nekonkrétne návrhy, návrhy 

nad rámec rozpočtu, časovo nezrealizovateľné návrhy a pod.)

6. Hlasovanie

Mestská  časť  zverejní  na  hlasovanie  zoznam  projektov  v  členení  podľa  kategórií 

uvedené v bode 5  ods. 1 týchto pravidiel.

Hlasovať  môže každý obyvateľ mestskej časti,  ktorý  dosiahol  vek  15  rokov  a 

zaregistruje  sa  cez  formulár  na  stránke www.vrakuna.sk.

Hlasovať  možno  aj  osobne prostredníctvom formulára v podateľni miestneho úradu 

po preukázaní  identifikačného dokladu.

Požadované registračné údaje:

• meno a priezvisko,

• adresa trvalého bydliska,

• e-mailová adresa alebo telefónne číslo. 

Mestská  časť  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  dodatočne  skontrolovať  pravdivosť 

registračných  údajov  (telefonicky,  poštou,  e-mailom)  a  v  prípade  nedostatočne 

preukázaných  registračných  alebo  nepravdivo  zadaných  údajov  môže  registráciu 

zrušiť.

Každý obyvateľ môže v čase na to určenom hlasovať za ľubovoľný počet návrhov. 

Hlasovať  možno  iba  jedenkrát.  Pri  každom  hlasovaní  za  zaznamenáva  IP  adresa 

používateľa. Mestská časť si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť. 

Do  troch  pracovných  dní  po  uzávierke  hlasovania  zverejní  mestská  časť  výsledky 

hlasovania tak, že zoradí návrhy podľa počtu získaných hlasov zostupne. 
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V každej kategórii (oblasti) podpory budú podporené 2 projekty s najvyšším počtom 

hlasov, každá kategória s finančnou alokáciou 5000 EUR,  každý projekt s finančnou 

alokáciou maximálne 3000 EUR.  

7. Realizácia

Financie  alokované  v hlasovaní  obyvateľov  ostávajú  v rozpočte  mestskej  časti,  

neprideľujú sa formou grantu, transferu a ani nie sú poukazované na účet žiadnych 

iných  subjektov.  Realizáciu  schválených  návrhov  zabezpečujú  odborní  garanti  za 

jednotlivé odbory mestskej časti do konca augusta vždy na konkrétny kalendárny rok. 

Mestská  časť obstaráva  všetky  tovary  a služby  v súlade  s platnou  legislatívou 

a vnútornými  predpismi.  Zároveň  do  procesu  aj  do  realizácie  podľa  možností  

a záujmu zapája dobrovoľníkov z radov obyvateľov. Realizácia projektov bude určená 

osobitnými pravidlami.

Vyhodnotenie  realizovaných  projektov  zverejní  mestská  časť  na  svojom webovom 

sídle do konca aktuálneho kalendárneho roka.
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