
Mesto Liptovský Mikuláš

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 I Kyslíkové trasy mikulášskych športovcov na Háji 

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp. názov: Šimon Klimčík
Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): Tranovského 3995, 03101 Liptovský Mikuláš 

Telefonický kontakt:

E-mail: simon.klimcik@gmail.com

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie a vyznačenie bežeckých resp. kyslíkových 
trás v lokalite Háj Nicovô, ktoré by boli vhodnými okruhmi najmä pre rekreačných bežcov. 
Jednotlivé okruhy budú venované významným mikulášskym športovcom (napr. okruh 
Petry Vlhovej ©). K realizácii je potrebné vykonať niekoľko terénnych úprav, spevnenie 
vybraných úsekov, vykosenie a vyčistenie terénu. Trasy budú následne doplnené 
o značenie (drevené koly s vyznačenou vzdialenosťou, farbou trasy, príp. iným popisom) 
a cvičiace prvky na posilňovanie v prírode. Celý koncept kyslíkový trás bude konzultovaný 
s mestom, aby zapadol do projektu vytvorenia prímestskej rekreačnej zóny na Háji. V tejto 
etape navrhujem vytvorenie a vyznačenie 2 okruhov. Návštevníci si na kovových 
tabuľkách budú môcť prečítať za aký čas daný úsek odbehnú naše športové hviezdy, 
informáciu o dĺžke trasy, príp. iné zaujímavé informácie. Úvodný strečing zvládnu na 
hrazdách, ktoré tam budú osadené na tento účel.

A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky:

1) terénne úpravy (spevnenie, úprava terénu, vyčistenie územia)
2) občerstvenie pre brigádnikov

3) materiál na vyznačenie trasy
3) výroba a osadenie značenia
4) 2 cvičiace prvky (montáž, dodávka)

suma (s DPH) 

2200 EUR 
50 EUR 

500 EUR 
1300 EUR 
800 EUR

CENA SPOLU: 4 850 EUR

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.)

Projekt Háj Nicovô nie je pre rok 2018 podporovaný zo žiadnej inej rozpočtovej položky 
mesta. Prostriedky na vybudovanie náučných trás sú vyčlenené z Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Liptov.

mailto:simon.klimcik@gmail.com


B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:
Úprava samotného terénu si bude vyžadovať široké zapojenie verejnosti. Chceme 
zrealizovať verejnú brigádu a poprosiť nielen športovcov o pomoc pri týchto prácach. 
Súčasťou rozpočtu je aj občerstvenie pre brigádnikov, zapožičanie techniky a špeciálne 
práce, ktoré musia byť vykonané dodávateľsky. Cvičiaci prvok bude vybraný s ohľadom na 
prostredie. Po skončení a finálnej úprave zorganizujeme na trasách úvodné športové 
podujatie, čím projektík oficiálne pokrstíme.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Liptovský Mikuláš sa hrdí prívlastkom mesto olympijských víťazov. Radi by sme túto 
myšlienku previedli aj do verejných priestranstiev mesta a využili ju pri dobudovaní 
rekreačného areálu Háj Nicovô. Terén Hája je ideálny na bežecké trasy rôznej náročnosti. 
Prišli sme teda s myšlienkou, ktorá podporí identitu mesta, zviditeľní ho a zaujme 
domácich aj návštevníkov. Športové areály v prírode si získavajú čoraz väčšiu obľubu, 
takže verím, že si vynovené trasy získajú priazeň bežcov aj rekreantov.

Ilustratívny návrh dizajnu:

podpis predkladateľa

V Liptovskom Mikuláši, dňa 28.2.2018


