
  OBEC  MOST  PRI  BRATISLAVE 

          Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská č. 96/98, 900 46 Most pri Bratislave 

 
 

                                                                                             „Oznam pre verejnosť“ 
 
Obec Most pri Bratislave požiadala VUC Bratislava o dotáciu  z Participatívneho  rozpočtu 

2019 na projekt „Revitalizácia verejného priestranstva“ v hodnote 3 500,- EUR.  
V rámci projektu uvažujeme s výsadbou 14 ks javora mliečneho, osadením 2 ks odpadkových 
košov, 4 ks stojanov na bicykle, 3 ks parkových lavičiek,  rekonštrukciou oplotenia detského 
ihriska. Jednotlivé položky projektu by boli realizované v areáli športového štadióna, 
konkrétne okolo existujúceho detského ihriska, oplotenie sa týka priamo detského ihriska.  
Úspech  pri získaní dotácie  závisí od hlasovania verejnosti v rámci okresu Senec.  
Chcem Vás požiadať o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov,  
spolupracovníkov  o hlasovanie za projekt našej obce.    
 

Podmienky hlasovania 
 
Termín hlasovania: 10.6.2019 (pondelok) – 24.6.2019 (pondelok) 

 
Kde hlasovať:  

webová stránka BSK k Participatívnemu rozpočtu- www.rozhodni-bsk.sk 
 
Ako hlasovať: 

1. Zvoľte okres, v rámci ktorého je projekt zaradený do hlasovania 
2. V rámci okresu vyberte projekt z ponúknutého zoznamu 

3. Zadajte e-mailovú adresu a kliknite na tlačítko„HLASOVAŤ“ pri vybranom 
projekte 

4. Na zadanú e-mailovú adresu bude doručený e-mail s linkou pre potvrdenie 

hlasovania 
5. Pre potvrdenie hlasu je potrebné kliknúť na uvedenú linku v potvrdzujúcom e-

maile  

 

Pravidlá hlasovania: 
• Projekty sú rozdelené do jednotlivých okresov podľa sídla žiadateľa. 
• Každý môže hlasovať iba raz (t.j. jeden hlasujúci = hlas za jeden projekt) 

• Po skončení hlasovania sa v rámci každého okresu zostaví finálne poradie projektov 
podľa počtu získaných hlasov. Podporené budú projekty s najvyšším počtom hlasov 
v rámci daného okresu, a to do výšky schváleného rozpočtu pre daný okres. 

• Počet hlasov sa aktualizuje priebežne každú hodinu. 
• Oficiálne výsledky hlasovania budú zverejnené na webovej stránke k Participatívnemu 

rozpočtu po skončení hlasovania, a po jeho vyhodnotení. 
 

v Moste pri Bratislave, 5. 6. 2019 
                                                                                               Ing. František Mastný, v. r. 
 starosta obce 


