
Mesto Liptovský Mikuláš

NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

Návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši v termíne do 28. februára 

2018 a musia byť podané v súlade s Pravidlami 
participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš v 
platnom znení, ktoré sú dostupné na www.mikulas.sk

http://www.mikulas.sk


NÁZOV PROJEKTU:
Oddych pri Knižnici na stračej nôžke.

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp. názov: Občianske združenie Agátik-veselá škôlka 

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): Agátová 637, 03104 Lipt. Mikuláš 

Telefonický kontakt: 0903/248452, 0907/431303 
E-mail: agatik637@gmail.com

A2: Stručný popis projektu:

4 oddychové zóny s lavičkami a knižnicou na stračej
nôžke (jedna zóna = 2 lavičky+1 domček na stračej nôžke) 
link na lavičky: http://www.ksil.sk/index.php?paqe=kataloq&kat=12

A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky: suma (s DPH)

1) Lavička slimák 1ks 420€ + 20%DPH 504€

2) Lavička červík 1ks 420€ + 20%DPH 504€

3) Lavička korytnačka 1ks 470€ + 20%DPH 564€

4) Lavička krokodíl 1ks 500€ + 20%DPH 600€

5) Lavička lokomotíva 1ks 500€ + 20%DPH 600€

6) Lavička vagón 1ks 470€ + 20%DPH 564€

7) Lavička lietadlo 1ks 590€ + 20%DPH 708€

8) Lavička auto 1ks 570€ + 20%DPH 684€

9) Montáž+osadenie lavičiek 1 ks/150€/ x 8ks + 20% DPH 1440€

10) Materiál na knižnice 1 ks cca 50€ x 4ks 200€

C E N A  S P O LU : 6.368C

mailto:agatik637@gmail.com
http://www.ksil.sk/index.php?paqe=kataloq&kat=12


A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Je predkladaný projekt podporovaný z inej rozpočtovej položky mesta 
Liptovský Mikuláš? (Ak áno, treba uviesť, z ktorej.)

Nie je.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa pri realizácii projektu.)

1. zorganizovať a zúčastniť sa stretnutia zamestnancov MŠ a rodičov pri 
výrobe knižníc na stračej nôžke 4ks
2. zorganizovať a aktívne sa zúčastniť brigády:
- osadenie knižníc
- úprava okolia -  odvoz prebytočnej zeminy, vyčistenie priestoru od kameňov, 
zatrávnenie
3. získať knižný materiál do knižníc formou daru ( deti a rodičia, priatelia MŠ, 
OZ Agátik-veselá škôlka...)

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:

Cieľom nášho projektu je naďalej zveľaďovať priestory a vybavenie 
školského dvora v našej materskej škole. Školský dvor slúži na realizáciu 
edukačných, kultúrnych a pohybových aktivít v dopoludňajších hodinách. 
Popoludní (v čase prevádzky MŠ) školský dvor využívajú deti v sprievode 
rodičov na ich spoločné aktivity i na aktivity organizované OZ- Agátik-veselá 
škôlka.

Vďaka finančným prostriedkom získaných z projektov a s využitím 
vlastných zdrojov sa exteriér našej materskej školy mení v krajší 
a bezpečnejší.

Chýba nám však miesto, kde by deti mohli relaxovať napríklad aj s knihou. 
Zo získaných prostriedkov chceme vytvoriť oddychové zóny s detskými 
lavičkami a knižnicami (domčeky na stračej nôžke). Prostredníctvom 
edukačných aktivít budú mať deti možnosť rozvíjať svoju predčitateľskú 
gramotnosť. S rodičmi nájdu priestor na spoločne strávené chvíle v 
prírodnom prostredí.

V neposlednom rade nové prvky skrášlia exteriér materskej školy na 
najväčšom liptovsko-mikulášskom sídlisku Podbreziny a zároveň prispejú 
k rozvíjaniu estetického cítenia detí.



Ciele projektu:
- zveľaďovať priestory a vybavenie školského dvora
- vytvoriť oddychové zóny s detskými lavičkami a knižnicami
- rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí 
Výnimočnosť projektu:
- upevňovať vzťah dieťa-rodič
- rozvíjať spoluprácu materská škola-rodina
- zapojiť do realizácie projektu deti a ich rodičov, zamestnancov MŠ

V Liptovskom Mikuláši, dňa:13.2.2018 Erika Štricová

Darina Vinčálková < & * * * *


