PARTICIPATÍVNY
ROZPOČET

Hlasovací lístok
Meno, priezvisko, titul:

Vek:

www.lucenec.sk

Ulica:

Vážení občania mesta Lučenec, prosíme vás, aby ste označili zaškrtnutím z
doleuvedeného zoznamu predložených projektov participatívneho rozpočtu
maximálne tri projekty, ktoré vás zaujali a chcete, aby boli v roku 2019 podporené z rozpočtu mesta. Podrobný popis jednotlivých projektov je zverejnený
na stránke mesta www.lucenec.sk/participativny-rozpočet.phtml?id3=147267

1 FITNES ZOSTAVA

4 ŠACH PRE MLADÝCH

NA PRIEHRADE „ĽADOVO“

NA NÁMESTÍ REPUBLIKY

Jedná sa o fitness zostavu pre 6 detí
a dospelých všetkých vekových kategórií v areáli priehrady „Ľadovo“.

Jedná sa o zrealizovanie záhradného
šachu na Námestí republiky v priestore
medzi Ymcou a Oxygen Café.

8 ZELENÁ PRE DETI
Jedná sa o skrášlenie sídliska Rúbanisko I výsadbou drevín a krovín a vybudovaním susedských posedení.

9 ZELENÁ OÁZA ZLATÁ ULIČKA
2 BUDOVANIE KOMUNITY
A VYTVORENIE BEZPEČNÉHO

5 CYKLISTICKÝ AREÁL
PRE DETI A MLÁDEŽ

PRIESTORU NA HRANIE
A RELAXÁCIU
Jedná sa o vybudovanie detského ihriska a relaxačno-odddychovej zóny na
Ulici A. Jiráska.

Jedná sa o vybudovanie cyklistického areálu „Pump track“ určeného pre deti a mládež na Rúbanisku III, pri bývalej tržnici.

10 JEDLÝ LES - KOMUNITNÝ SAD
RÚBANISKO II

6 ALTÁNOK PRE ODDYCH
3 MINIPARK RÚBANISKO III
Jedná sa o vytvorenie miniparku medzi
starou a novou časťou Rúbaniska III úpravou plôch a výsadbou stromov a kríkov.

Jedná sa o obnovu kovaných oblúkov
so svietidlami s vysadením popínavej zelene v pasáži Zlatá ulička.

Jedná sa o vybudovanie altánku pre
oddych v lokalite Ulice cintorínskej.

Jedná sa o výsadbu pôvodných odrôd
ovocných stromov a stavbu hmyzích hotelov.

11 MALINOVSKÉHO MALINOVÝ
DVOR

7 PROFESIONÁLNA ZOSTAVA
PRE 15 CVIČENCOV
Jedná sa o profesionálnu zostavu pre 15
cvičencov v lokalitách mestské kúpalisko,
Námestie republiky a Rúbanisko.

POKYNY NA HLASOVANIE:
1. Hlasovať môže každý občan mesta Lučenec vo veku nad 15 rokov.
2. Na hlasovacom lístku vyplňte svoje kontaktné údaje.
3. Z projektov uvedených na hlasovacom lístku zaškrtnite maximálne 3 projekty.
4. Vyplnený hlasovací lístok odovzdajte v kaceláriách prvého kontaktu
(Ul. novohradská č. 1, Rúbanisko II a Opatová) do 31.5.2019.
5. Hlasovacie lístky sú zverejnené v Mestských novinách, na stránke mesta a sú k dispozícii v kaceláriách prvého kontaktu (Ul. novohradská č.1, Rúbanisko III a Opatová).

Jedná sa o zrealizovanie herných prvkov pre deti, výsadbu zelene, komunitnej
záhrady a mobiliáru.

Vyplnením hlasovacieho lístka dávate súhlas so správou, spracovaním
a uschovaním vašich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a vyhlasujete, že všetky údaje sú presné, pravdivé a poskytnuté dobrovoľne.

