
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:

Čitáreň pod gaštanmi

- revitalizácia parku za knižnicou

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Feriančeková 

Bydlisko: Štúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Telefonický kontakt: 0948 898 481 

E-mail: marcela.feriancekova@gmail.com

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je revitalizácia parku za budovou Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého, 
oprava lavičiek, cestičiek a osvetlenia v nadväznosti na priestor Námestia mieru, čím by sa 
vytvorila oddychová zóna pod tieniacimi impozantnými stromami -  gaštanmi, využiteľná aj 
ako letná čitáreň a priestor na organizáciu netradičných podujatí, ale najmä na relax 
v príjemnej zeleni centra mesta pre návštevníkov mesta a knižnice, seniorov, mamičky 
s deťmi.
Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá do konca roku 2018.

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

1) Oprava cestičiek a chodníkov 700 €
2) Oprava lavičiek 2 500 €
3) Oprava osvetlenia 2 800 €
4) Výroba a inštalácia knižných búdok -  dobrovoľnícka činnosť 0 €
5) Zaobstaranie mobilného zariadenia (slnečníky, hračky,...) -  dobrovoľnícka činnosť

CENA SPOLU: 6 000 €

mailto:marcela.feriancekova@gmail.com


A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Je predkladaný projekt podporovaný z inej rozpočtovej 
položky mesta Liptovský Mikuláš?

Predkladaný projekt nie je podporovaný z inej rozpočtovej položky mesta.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:
Pracovníci a dobrovoľníci podporujúci Liptovskú knižnicu GFB zabezpeča výrobu 
a inštaláciu 3 ks knižných búdok, v ktorých budú verejnosti k dispozícii knihy pre 
deti, knihy pre dospelých a periodiká. Zároveň zabezpečia aj doplnkové mobilné 
zariadenie (stoličky, stoly, slnečníky, hračky pre deti, knihy a časopisy do búdok), 
ktoré bude potrebné v prípade väčšieho záujmu o využitie parku, ako verejnej letnej 
čitárne, väčšieho komfortu jeho návštevníkov a zmysluplného využitie voľného 
času najmä pre menšie deti.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu 
pre mesto Liptovský Mikuláš:
Prínos projektu očakávame v dvoch oblastiach:
1. pre verejnosť všeobecne -  obyvatelia ale aj návštevníci mesta získajú príjemnú, pred 
letným slnkom zatienenú, oddychovú zónu v blízkosti centra mesta, obchodného centra, 
pešej zóny a tržnice, pod stromami, na atypických lavičkách, s cieleným využitím -  cieľ 
vychádzok mamičiek s detičkami, alebo náhodným využitím -  možnosť pokojného 
oddychu v tieni a zeleni na načerpanie nových síl napr. seniorov,
2. pre čitateľov a návštevníkov knižnice -  Liptovská knižnica GFB plní aj funkciu mestskej 
knižnice -  vytvára park možnosť príjemného a tichého posedenia a čítania si napr. 
periodickej tlače, ale aj kníh uprostred centra mesta a v zeleni zároveň. Park môže 
knižnica využívať aj na svoje podujatia, napr. Kniha môjho srdca -  čitateľský maratón, 
Literárny klub, Noc literatúry, Noc s Andersenom, Svetový deň poézie, a mnohé ďalšie 
podujatia aj ako súčasť kultúrneho života mesta Liptovský Mikuláš (napr. Stoličné dni). 
Čitáreň pod gaštanmi by svojím otvoreným priestorom, všeobecnou a neobmedzenou 
dostupnosťou s pridanou hodnotou aktivít v nej realizovaných, by bola vítanou
a netradičnou formou oddychu v centre mesta.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 27.2.2018

podpis predkladateľa


