
Základná informácia o participatívnom
procese tvorby a prioritizácie projektov
na roky 2022-24

V pilotnom dvojročníku participatívneho procesu bola vybraná prioritná téma:

Verejné priestory – očakávame návrhy riešenia konkrétnych
vnútroblokov, parkov, námestí, ulíc okrem riešenia dopravy. Týka sa to
napríklad oddychových zón, ihrísk a mobiliáru na športovanie, vrátane
návrhu mestského mobiliáru (napr. lavičiek, smetných nádob, picích
fontán, osvetlenia…), zelene a hracích prvkov vo verejnom priestore.

Súčasťou prioritizácie ideových zámerov obyvateľmi Trnavy budú okrem návrhov
zozbieraných prostredníctvom webovej stránky www.planujmesto.trnava.sk a stretnutí
s obyvateľmi aj ideové zámery, ktoré má mesto už v istom štádiu rozpracovanosti,
ale na svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvatelia tak dostanú príležitosť zasiahnuť aj
do ich prioritizácie.

Kritéria výberu ideových zámerov odbornými zamestnancami mestského úradu

• Jasné priradenie ideového zámeru k prioritnej téme (v prípade že návrh patrí k inej
téme automaticky prechádza do budúcich ročníkov),

• projekt nie je zameraný len na základnú údržbu verejného priestoru,

• odhadovaný dopad na obyvateľov Trnavy – konkrétnej mestskej časti,

• efektivita projektu (pomer odhadovaných nákladov k odhadovanému dopadu),

• súlad s prioritami pomenovanými v strategických dokumentoch (napr. Územný plán
mesta Trnava, PHSR mesta Trnava, Stratégia adaptácie mesta Trnavy na dopady
zmeny klímy, a iné),

• realizovateľnosť projektu Mestom Trnava a predpokladaná obtiažnosť realizácie
(právny vzťah mesta k danému majetku, možné komplikácie, zložitosť povoľovacích
procesov, ekologické záťaže na území, atď...).

Na budúci rok vyberieme:

• 3 – 4 investičné projekty vo finančnom objeme do 1,5 mil. € na projekt (s realizáciou
v priebehu najbližších 4 rokoch – vnútrobloky, parky…)

• 5 – 7 menších projektov vo finančnom objeme do 50 tis. € na projekt (s realizáciou
v roku 2023-24) – napr. menšie ihriská, výmena povrchov, doplnenie mestského
mobiliáru.



Fázy participácie pri tvorbe projektov mesta

1. Informovanie obyvateľov o možnosti zapojiť sa do návrhu problémov a ich riešení.
Informovanie obyvateľov aj o projektoch, ktoré sú v štádiu rozpracovanosti
na mestskom úrade (od 12. septembra 2022).

27. septembra – informačné verejné stretnutie so zástupcami mesta
k vybranej téme.

2. Zbieranie nápadov na projekty od obyvateľov prostredníctvom webovej stránky
a verejných stretnutí od 12. septembra do 15. novembra 2022.

3. Príprava ideových zámerov zamestnancami úradu od 15. októbra do 20. januára
2023. Podľa nižšie vymenovaných kritérií odborní zamestnanci MsÚ vyhodnotia
nápady zozbierané od obyvateľov a na tie, ktoré kritériá spĺńajú, vypracujú ideový
návrh projektu.

Ideový návrh projektu bude obsahovať tieto informácie:

• názov projektu,

• mestská časť, ktorej sa projekt týka, presná lokalita projektu,

• typ navrhovateľa (podľa kategórie navrhovateľa: obyvateľ Trnavy,
pracovník mesta, poslanec, navrhnuté na základe dokumentu
schváleného zastupiteľstvom...),

• popis problému,

• popis predbežne navrhovaného riešenia prípadne načrtnutie možných
variantov

• cieľová skupina – kto bude z riešenia benefitovať (odhad veľkosti
cieľovej skupiny),

• typ a rozsah projektu (typ: oprava/rekonštrukcia/celková obnova...;
rozsah: približná veľkosť riešenej oblasti v m / m2, alebo počet
prvkov)

• predbežný odhad realizačnej a finančnej náročnosti projektu
(ako dlho bude trvať realizácia a koľko to bude stáť),

4. Prioritizácia ideových zámerov obyvateľmi od 1. februára do 28. februára 2023.
Obyvatelia Trnavy budú mať možnosť prioritizovať ideové zámery projektov
prostredníctvom webovej stránky, aj na verejnom stretnutí. Predpokladáme
realizáciu troch verejných stretnutí.

5. Následne budú prioritizované ideové zámery projektov predložené a prerokované
na mestskom zastupiteľstve v apríli 2023, ktoré schváli:

• 3 – 4 investičné projekty vo finančnom objeme do 1,5 mil. €
(s realizáciou v priebehu najbližších 4 rokoch) – napríklad uličný
priestor, vnútrobloky, a pod.

• 5 – 7 menších projektov vo finančnom objeme do 50 tis. €
(s realizáciou v roku 2023-24) – napr. menšie ihriská, výmena
povrchov.

https://planujmesto.trnava.sk/


6. Tvorba predprojektovej dokumentácie sa bude uskutočňovať priebežne, pri nových
projektoch začína po ich výbere približne od apríla. Čas potrebný na jej prípravu
závisí od náročnosti navrhnutého riešenia. Menšie projekty by mohli byť pripravené
približne do augusta.

7. Predstavenie architektonickej štúdie alebo návrhu riešenia – pri menších
projektoch v máji a júni, pri náročnejších projektoch približne 3 mesiace
od ukončenia predchádzajúcej fázy.

8. Príprava projektovej dokumentácie – pri menších projektoch od júla do septembra,
pri väčších čas príprav závisí na náročnosti projektu. Môže to trvať niekoľko
mesiacov, ale niekedy aj dva roky.

9. Realizácia projektu – pri menších projektoch do septembra až decembra 2023,
pri väčších čas realizácie závisí od komplikovanosti projektu. Môže to trvať niekoľko
mesiacov, prípadne aj rok.

10. Slávnostné otvorenie projektu – pri menších projektoch v novembri
alebo začiatkom roka 2024, pri väčších projektoch v ideálnom prípade v druhej
polovici roka 2024.

11. Každoročné vyhodnotenie a participácia pri tvorbe investičných projektov mesta
bude vždy na konci kalendárneho roka.




