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NÁVRH PRO JEKTU 
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: Interaktívne prvky v Lesoparku Háj - Nicovô

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp. názov. Ing. Zuzana Štreitová
Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): Nábrežie 1868/14 Liptovský Mikuláš
Telefonický kontakt: 0908 966 298
E-mail: streit@lm.imafex.sk

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť v atraktívnej lokalite Háj -  Nicovô príjemné prostredie určené na 
krátkodobú každodennú rekreáciu. Pri tvorbe projektu sme vychádzali z prírodných podmienok 
danej lokality a skúseností z úspešne zrealizovaných projektov v iných mestách, kde sú obdobné 
interaktívne prvky medzi obyvateľmi veľmi obľúbené. Predkladaný návrh sme niekoľkokrát 
konzultovali s pracovníkmi Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorí sľúbili, že pri samotnej 
realizácii osobne pomôžu. Nižšie uvedené interaktívne prvky nie sú určené len pre deti, ale pre 
všetkých milovníkov prírody, ktorí radi objavujú, poznávajú, učia sa a oddychujú na čerstvom 
vzduchu. Jednotlivé prvky nie sú náročné na realizáciu, vyžadujú si len nápad a poctivé prevedenie. 
Jedná sa o koncepčné riešenie, v rámci ktorého sa vybudujú interaktívne poznávacie hračky pre 
deti aj dospelých, postaví sa hmyzí domček, búdky s vôňami lesa, schody času, kde si budeme 
môcť pozrieť vývoj podložia od najstarších čias, či šmýkačku v teréne, ktorá si získa všetkých 
detských návštevníkov. Zámer bol konzultovaný aj s mestom Liptovský Mikuláš. Veríme, že bude 
mať prínos najmä pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi, ale aj školské exkurzie.

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

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

hmyzí domček

drevené puzzle ( interaktívna hračka) 

voňavé búdky

kvetinová lúka ( poznávačka kvetín)

schody času

piknikové sedenie

tabule s drevinami -  poznávačka

šmýkačka v teréne

300 EUR 

350 EUR 

510 EUR 

200 EUR 

960 EUR 

900 EUR 

500 EUR 

1300 EUR 

5020 EURSPOLU
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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 nie je tento rok podporovaný z rozpočtu mesta. Na rok 2018 sú plánované len dotačné 
prostriedky z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.

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

Na projekte sa chceme osobne podieľať svojou dobrovoľníckou prácou. Pomôžeme pri osádzaní 
jednotlivých prvkov, ako aj pri finálnej úprave terénu. Odborné konzultácie prebiehali aj 
s pracovníkmi SMOPAJ, ktorí sa taktiež osobne zúčastnia realizácie projektu. Navrhnuté prvky nie 
sú technicky náročné, preto si dovolíme tvrdiť, že pri ich výrobe vieme byť nápomocní.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Navrhovaný projekt dopĺňa ideu vytvorenia kultúrno -  prírodnej oddychovej zóny Háj Nicovô, 
ktorá poskytne obyvateľom mesta priestor na stretávanie sa a trávenie voľných chvíľ s rodinou 
v prírode. V neposlednom rade má daný priestor edukačný charakter, nakoľko jeho návšteva sa 
môže stať užitočnou exkurziou v rámci výučby dejepisu a prírodovedy pre školy a škôlky.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.2.2018

podpis predkladateľa


