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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 

 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 21. 06. 2018 číslo     /2018 
 

K bodu:   Správa o   realizácii    projektov z participatívneho rozpočtu mesta,  

                zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku 2017 

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. konštatuje, že 

a) v súlade s platnými Pravidlami participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš a  so 

schváleným rozpočtom mesta na rok 2017,  bolo v roku 2017 schválených formou verejného 

zvažovania a do realizácie zaradených  21 projektov financovaných z PTR,   v celkovej rozpočtovej 

hodnote 50 188,54 eur. 

b) V priebehu 2. polroka 2017 boli   sústredené pripomienky a podnety, za účelom ďalšieho 

zdokonaľovania Pravidiel participatívneho rozpočtu. 

c) Podľa § 3 platných Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš hlavný koordinátor 

predkladá Mestskému zastupiteľstvu  „Správu o realizácii projektov za predchádzajúci kalendárny 

rok do 30. 6. 2018“.  

II. berie na vedomie 

predloženú správu o realizácii návrhov  projektov z PTR za rok  2017   

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
                  Dátum podpisu uznesenia:         2018 
 

 



 

 
 

Dôvodová správa 
 
 

Na základe Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš (PTR) schválených 

Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši uznesením číslo 17/2017 zo dňa 

24.3.2017 sa v roku 2017 zrealizovali projekty v súlade so schváleným programovým 

rozpočtom a s výsledkami verejného zvažovania, ktoré sa konalo 14.06.2017.  

 

Celkom bolo v rámci verejného zvažovania odsúhlasených 21 návrhov projektov a tie boli 

aj zrealizované.  Mestu bolo doručených celkom 70 návrhov, z toho 61 spĺňalo podmienky 

pravidiel PTR,  8 z nich nesplnilo požadované kritériá a jeden navrhovateľ vzal svoj návrh 

späť. 

 

V rozpočte PTR na rok 2017 bola schválená suma na realizáciu návrhov projektov vo výške 

50 000 eur. Suma potrebná na realizáciu dosiahla 50 188,54 eur, pričom  rozdiel potrebný 

na vykrytie nákladov vyrovnalo mesto zo svojich -  iných zdrojov.  

 

Správa obsahuje informáciu o postupe pri realizácii PTR v roku 2017, tabuľkový prehľad 

s názvami jednotlivých projektov a s finančnou  hodnotou, ktorá bola na ich realizáciu 

použitá, ako aj prehľad s lokalizáciou projektov do jednotlivých mestských častí.  Pre 

ilustráciu je súčasťou predloženého materiálu aj fotodokumentácia  niektorých 

zrealizovaných projektov. 

 

Podľa § 3 platných Pravidiel PTR má byť Mestskému zastupiteľstvu podaná správa 

o realizácii projektov za predchádzajúci rok do 30. 6. nasledujúceho roka. 

 

Správa bola vypracovaná a predložená. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Správa o realizácii   projektov z participatívneho rozpočtu mesta (PTR), 
zabezpečovaných prostredníctvom gestorov rozpočtu v roku   2017  

 
 
Mesto Liptovský Mikuláš sa už v roku 2015 začalo zaoberať prípravou pravidiel participatívneho 

rozpočtu a vytvorením finančného balíka na realizáciu projektov PTR v rozpočte na rok 2016.  

V roku 2016 bol zrealizovaný pilotný projekt participatívneho rozpočtu, ktorého cieľom bolo a je 

priamo zapojiť obyvateľov Liptovského Mikuláša do rozhodovacieho procesu pri prerozdeľovaní 

vyčlenených finančných prostriedkov  z rozpočtu mesta.  Ide tak o vytváranie vzťahu medzi 

samosprávou a občanmi, čo v praxi znamená formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia 

a rozhodovania. Účasť (participácia) občanov má priamy dopad na rozpočet mesta, a to 

presmerovaním verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov mesta.  

 

Prvé Pravidlá  PTR schválilo Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 17.9.2015 uznesením 

č. 105/2015, ktoré boli v roku 2017 novelizované uznesením číslo 17/2017 zo dňa 24. 3. 2017. 

Aplikácia návrhov projektov priniesla praktické poznatky, ktoré boli podrobne zmonitorované, 

prehodnotené na úrovni gestorov programového rozpočtu a sú pripravené na ďalšie posúdenie. 

Podľa § 3 platných Pravidiel PTR mestské zastupiteľstvo prostredníctvom hlavného koordinátora 

prerokováva predloženú správu o realizácii projektov financovaných z PTR najneskôr do 30. júna 

za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

Do PTR sa v roku 2017 zapojilo celkovo 70 navrhovateľov projektov. Na žiadosť predkladateľa bol 

jeden projekt späťvzatý a 8 projektov nesplnilo stanovené náležitosti. Do verejného zvažovania, 

ktoré sa uskutočnilo 14.06.2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši 

a ktorého verejné zvažovanie viedol hlavný koordinátor PTR, bolo zaradených 61 návrhov 

projektov. Výsledkom prerokovania bolo v konečnej fáze 21 schválených projektov, ktoré boli 

podporené z rozpočtu mesta,  v rámci rozpočtového roku 2017.  

 

V rozpočte mesta na rok 2017 bolo na PTR vyčlenených 50 000 eur, čo je dvojnásobok sumy 

z predchádzajúceho roka (2016). Finančné prostriedky na realizáciu schválených projektov boli 

rozpočtovými zmenami presunuté na programy rozpočtu:  08 (Miestne komunikácie), 09 

(Prostredie pre život), 13 (Kultúra) a 15 (Sociálne služby a sociálna pomoc) podľa účelu ich 

použitia. Po obstaraní materiálu a služieb na  21 schválených  návrhov projektov,  dosiahli výdavky 

na realizáciu návrhov projektov z PTR v roku 2017 sumu 50 188,54 eur a návrhy projektov PTR 

boli tak finančne ukončené.  

 



 

 
 

Výber návrhov projektov sa uskutočnil zo 61 predložených návrhov projektov tak, aby finančné 

prostriedky vyčlenené na PTR smerovali do každej mestskej časti.  Pre  ilustráciu prikladáme 

tabuľkový prehľad zrealizovaných návrhov projektov,  fotodokumentáciu  a mapku mestských častí 

s uvedením čísla projektu.  

 

Podklady k vypracovaniu prehľadu o zrealizovaných a ukončených projektoch poskytli 

zamestnanci odboru životného prostredia a dopravy, oddelenia mládeže, športu a kultúry, odboru 

sociálneho a odboru finančného, ktorí zabezpečovali realizáciu projektov. V zmonitorovaných 

poznatkoch a pripomienkach k realizácii návrhov projektov financovaných z PTR mesto eviduje aj 

podnety na smerovanie projektov do ďalších oblastí.   Realizáciu návrhov projektov z PTR bude 

potrebné smerovať viac do občianskej participácie vzhľadom na to, že doteraz išlo prevažne 

o podnety, ktoré realizovalo mesto. 

     
Pre rok 2017 bolo z rozpočtu mesta  vyčlenených  na účely participatívneho rozpočtu 50 000 eur, 

pričom maximálny finančný rámec na jeden predložený projekt nesmel prekročiť hranicu 15 % 

z celkového schváleného rozpočtu na participatívny rozpočet, čo je 7 500 eur.  

 

Na základe skúseností z predchádzajúcich dvoch rokov mesto aj pre rok 2018 schválilo v rozpočte 

sumu 50 000 eur a podľa platných Pravidiel PTR sa už dňa 25.4.2018 uskutočnilo  verejné 

zvažovanie, v rámci ktorého bolo na realizáciu vybratých 23 návrhov projektov. Informácie 

o schválených a realizovaných projektoch  za jednotlivé roky sú zverejnené na webovej stránke 

mesta. 

 

 

 

 

 

Prílohy k správe:  1. Rekapitulácia zrealizovaných projektov PTR v r. 2017 (tab.č.1) 
                             2. Situovanie projektov podľa programového rozpočtu(tab.č.2) 

                             3. Fotografická dokumentácia   
                             4. Mapka mestských častí s označením realizovaných projektov  

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Rekapitulácia zrealizovaných projektov PTR v r. 2017  

  TAB. Č. 1 

P.č. Názov schváleného projektu Realiz. suma 

1 Rekonštrukcia detského ihriska Benice 2 688,49 

2 Aby "Veľká kolónia" bola "Pekná kolónia" - Staré mesto  496,02 

3 Vybudovanie detského ihriska v lokalite Háj Nicovô 4 297,97 

4 Basketbalový kôš ul. Alexyho - Nábrežie 800,00 

5 Zvýšenie atraktivity areálu vodného slalomu pre verejnosť a začínajúcich vodákov - 
workout zóna 

3 588,08 

6 Nové detské ihrisko - MŠ v Demänovej  2 643,60 

7 Ihrisko pre deti do športového klubu Kriváň - Ondrašová 2 643,60 

8 Lavičky na oddych s historickým motívom - Ondrašová 500,00 

9 Rekonštrukcia detského ihriska v mestskej časti Okoličné  3 294,55 

10 Detské ihrisko Palúdzka 2 499,49 

11 Podbreziny - Zelená oáza za vodou, Parčík na rohu 2 500,00 

12 Podbreziny - Pohybom ku zdraviu detí, Vonkajšie "fitko" na sídlisku, Oddychová zóna 
vnútroblok Pod slivkou, "Zdravo-hravo" 

9 499,72 

13 Výstavba útulku pre psov - kanalizácia - Podbreziny 1 106,00 

14 Bocianie hniezdo - Palúdzka 300,00 

15 Ľudia pre stromy, stromy pre ľudí - Podbreziny 1 299,17 

16 Revitalizácia školského areálu - Okoličné 466,85 

17 Športová plocha Nábrežie Dr. A. Stodolu . 2 565,00 

18 Dobravné ihrisko v areáli MŠ Žirafka - Nábrežie 2 500,00 

19 Liptovskô Humno (kultúrne centrum, realizácia podujatia v rámci kultúrneho 
centra) - Iľanovo 

1 500,00 

20 Drevené sochy pre Liptov - Ploštín (realizácia remeselníckeho workshopu) 4 000,00 

21 Skladateľné sedenie pre klub seniorov - Palúdzka 1 000,00 

 C  E  L  K  O  M  50 188,54 

 



 

 
 

 
 

 

TAB č. 2 - údaje v EUR - 
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Názov rozpočtovej položky PTR č.

Schválený 

rozpočet 

2017

Upravený 

rozpočet k 

31.12.2017

Skutočnosť 

k 31.12.2017

% 

plnenie 

rozpočtu

3 Interné služby mesta - ročný rozpočet - zdroj financovania 50 000

 03  2  2 Všeobecné služby - Participatívny rozpočet v návrhu rozpočtu 25 000 0 0,00 0,00

Úprava rozpočtu pri jeho schvaľovaní v MsZ 25 000

8 Miestne komunikácie - realizované 5 065,00

 08  1  1 PTR - Športová plocha Nábrežie Dr. A. Stodolu - všeobecný materiál 17 0 2 870 2 565,00 89,37

 08  1  1

PTR - Dopravné ihrisko v areáli MŠ Žirafka - údržba budov, objektov 

alebo ich častí
18

0 2 500 2 500,00 100,00

9 Prostredie pre život - realizované 38 623,54

 09  1 PTR - Zelená oáza za vodou a parčík na rohu - všeobecný materiál 11 0 2 500 2 500,00 100,00

 09  1 PTR - Aby "Veľká kolónia" bola "Pekná kolónia" - všeobecný materiál
2

0 500 496,02 99,20

 09  1 PTR - Ľudia pre stromy, stromy pre ľudí - všeobecný materiál 15 0 1 300 1 299,17 99,94

 09  1

Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene PTR - Detské 

ihrisko Palúdzka
10

0 909 908,77 99,97

 09  1

Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene PTR - 

Rekonštrukcia detského ihriska Benice
1

0 243 242,89 99,95

 09  1

Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene PTR - 

Rekonštrukcia detského ihriska v mestskej časti Okoličné
9

0 437 434,95 99,53

 09  2 PTR - Bocianie hniezdo - všeobecný materiál 14 0 300 300,00 100,00

 09  2 PTR - Výstavba útulku pre psov - kanalizácia - transfer OZ, nadácii 13 0 1 106 1 106,00 100,00

 09  3 PTR - Podbreziny - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 12 0 9 500 9 499,72 100,00

 09  3

PTR - Revitalizácia školského areálu - ZŠ s MŠ Okoličianska - 

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
16

0 467 466,85 99,97

 09  3

PTR - Lavičky na oddych s historickým motívom - prevádzkové stroje, 

prístroje, zariadenia
8

0 500 500,00 100,00

 09  3

PTR - Zvýšenie atraktivity vodného slalomu - prevádzkové stroje, 

prístroje, zariadenia
5

0 3 589 3 588,08 99,97

 09  3

PTR - Rekonštrukcia detského ihriska v mestskej časti Okoličné - 

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
9

0 2 860 2 859,60 99,99

 09  3

PTR - Rekonštrukcia detského ihriska v Beniciach - prevádzkové stroje, 

prístroje, zariadenia
1

0 2 446 2 445,60 99,98

 09  3

PTR - Vybudovanie detského ihriska v lokalite Háj Nicovô - 

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
3

0 4 298 4 297,97 100,00

 09  3

PTR - Nové detské ihrisko - MŠ Demänová - prevádzkové stroje, 

prístroje, zariadenia
6

0 2 644 2 643,60 99,98

 09  3

PTR - Ihrisko pre deti do Športového klubu Kriváň - prevádzkové 

stroje, prístroje, zariadenia
7

0 2 644 2 643,60 99,98

 09  3 PTR - Basketbalový kôš ul. Alexyho - všeobecný materiál 4 0 800 800,00 100,00

 09  3

PTR - Detské ihrisko Palúdzka - prevádzkové stroje, prístroje, 

zariadenia
10

0 1 591 1 590,72 99,98

13 Kultúra - ralizované 5 500,00

 13  3 PTR - Liptovskô Humno, m. č. Ploštín 19 0 1 500 1 500,00 100,00

 13  3 PTR - Workshop umeleckých rezbárov, m.č. Ploštín 20 0 4 000 4 000,00 100,00

15 Sociálne služby a sociálna pomoc - realizované 1 000,00

 15  1  1

PTR - Skladateľné sedenie pre klub seniorov - prev.stroje, 

prístroje,zariadenia
21

0 1 000 1 000,00 100,00

C E L K O M 50 000 50 504 50 188,54 99,38

Situovanie projektov podľa programového rozpočtu



 

 
 

Verejné zvažovanie 2017

 



 

 
 

Detské ihrisko  Palúdzka – P. Štraussa - oprava oplotenia, pieskoviska, osadenie kolotoča 

 
 

Podbreziny Pod Slivkou – oddychová zóna (kolotoč) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MŠ Agátik -  2x strunová hojdačka, 2x tabula, vláčik 

           

 
 
Detské ihrisko Háj-Nicovô 

 
 
Benice – hrazdy, prevažovačka, vláčik 

       
 

 



 

 
 

Detské ihrisko  ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová – domček so šmýkačkou, dvojhojdačka 
 

 
 
MŠ Demänová - domček so šmýkačkou, dvojhojdačka 

 
 

Workout areál vodného slalomu 

     
 

 



 

 
 

ZŠ J. Kráľa Podbreziny – preliezky 

 
 
Okoličné – odstránenie starých prvkov, osadenie novej dvojhojdačky, spojených domčekov so 
šmýkačkami, 3 pužinových hojdačiek, dvojhrazdy

 
 

Basketbalový kôš vnútroblok Alexyho 

 



 

 
 

 

Podbreziny (oproti ZŠ) – vonkajšie fitnes 

 
 

Aby Veľká kolónia bola pekná kolónia+stojisko pod kontajnery 

      

    
 

Lavičky na oddych Liptovská Ondrašová 

   
 



 

 
 

Lavičky Podbreziny 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


