Predložené návrhy do participatívneho rozpočtu na rok 2020
Odporučenie/neodporučenie
pracovnej skupiny na
P.č. Názov projektu
Cieľ projektu
Aktivity a opatrenia
Vlastný vklad navrhovateľa
spracovanie nápadu do
projektu
1. SMETIÁDA alebo médium: deti v Rusoveckej skôlke a škole
Mohla by sa spravit na jar, ked opadne sneh a pred tym ako vsetko znova zarastie
Pracovná skupina odporúča
KŔMENIE
cielová skupina: rodičia
zelenou brigada. Rozmyslal som nad tym, ze by to mohla byt pekna akcia, ak by sme
nápad vypracovať do podoby
SMETIMONŠTRA motivácia: hra ktorej víťaz bude každý kto
to cielili cez deti, ktore by sme motivovali tým, ze by za urcité mnozstvo smetí, (x kg,
projektu.
,alebo ako vďaka nazbiera určité množstvo smetí
alebo x vriec) dostali krištál, ako symbol cistoty. Vrecko kristalov sa da kupit za par
našim deťom
výhra: krištály pre deti, čistý park pre nás všetkých eur a v detskej ruke vyzera kazdy jeden fascinujuco - ako male drahokami. Deti by
vyčistiť park.
kvoli takej vzacnosti urcite radi svojich rodicov presvedcili, aby im sli pomoct taku
cennost ziskat. Verim ze ak by sme tuto akciu vopred dokladne pripravili, myslim nie
len jej exekuciu, ale aj jej koncept a jej komunikaciu, mohla by byt prijemnou pre
vsetky strany. Deti by sa citili ako víťazi s drahocennou trofejou, rodicov by hrial
prijemny pocit ze su svojim detom peknym prikladom, ze spolu spravili nieco
prospesne nasej komunite aj zivotnemu prostrediu, vy by ste boli radi, ze ste
patronom a organizatorom takejto peknej akcie a spolocne by sme pomohli nasmu
parku ulavit od toho co don nepatri.
Akciu by sme mohli komunikovat hlavne cez miestnu školku a skolu, aby sme si pre
nu ziskali deti, ktorym potom tazko povedia rodicia doma “nie" samozrejme sa da
tato akcia podporit aj tradicnejsie cez facebook, pripadne cez Rusovecke noviny,
alebo cez leták do schránok.
Akcia by trvala jednu jarnu sobotu, Stacilo by par vreciek kristalov, niekolko
smetiakov a mozno stol pre cloveka/ludi, co by kazdej rodine ratali kolko smeti uz
doniesli, a tym co splnili limit by davali kristaly. Ludia by mohli byt motivovany
priniest svoje zahradne vrecia a rukavice, aby sme nevytvarali dalsi odpad
igelitovými vreciami. Samozrejme by bolo treba zabezpecit este dovoz a odvoz
kontajnerov (smetimonštier).
2. Nabíjacia stanica podporiť ekomobilitu rusovčanov realizáciou
pre elektromobily nabíjacej stanice pre elektromobily a plug-in
hybridy

Pracovná skupina neodporúča
nápad vypracovať do podoby
projektu vzhľadom na nízky
objem disponibilných finančných
prostriedkov, ako aj nesplnenia
podmienky verejnoprospešného
charakteru nápadu.

3. Dajme veci na
poriadok

Spoločným úsilím MČ a jej obyvateľov vytvoriť
všetky predpoklady na odstránenie vizuálneho
smogu v podobe neporiadku na zberných
hniezdach i mimo nich. Projekt je komplexným
návrhom na riešenie nevyhovujúcej situácie v
oblasti organizácie odpadového hospodárstva
predovšetkým na existujúcich stojiskách “zberných hniezdach”, ktoré by na území MČ mali
zabezpečovať triedenie odpadu a zabraňovať
vytváraniu čiernych skládok. V skutočnosti je to
naopak, samotné kontajnerové stojiská sú
skládkami odpadu rôzneho druhu. Máme za to, že
realizácia niekoľkých finančne nenáročných
opatrení prispeje k náprave situácie. Navyše OLO
už neposkytuje službu odvozu triedeného odpadu
fyzickým osobám-nepodnikateľom, takže nápor
na zberné hniezda sa podstatne zvýšil.

Aktivity a opatrenia:
1. Edukácia a informovanosť obyvateľstva
a. webová stránka MČ
b. písomná informácia/ leták obyvateľom
c. spolupráca MČ s miestnou ZŠ
d. časopis MČ

A. Logo projektu/ iniciatívy Pracovná skupina odporúča
B. Formulácia listu/ letáka
nápad vypracovať do podoby
obyvateľom
projektu.
C. Spolupráca so ZŠ a OLO
D. Ruseko/ OLO – prípravné
a zaobstarávacie práce,
tabule pre stojiská
2. Zlepšenie a dobudovanie zberných hniezd
E. Polícia – pravidelná
a. spolupráca s OLO a ostatnými zmluvnými partnermi pri udržiavaní poriadku kontrola a sankcionovanie
zvýšením frekvencie odvozu
FO nedodržujúcich
b. zvýšenie počtu zberných hniezd/ doplnenie počtu kontajnerov
stanovené pravidlá
c. výstavba/ dobudovanie zberných miest, ktoré svojou konštrukciou a
informačnými tabuľami poskytnú predpoklady na správne triedenie odpadu a
udržiavanie poriadku
d. zavedenie iných foriem zberu

