
Mesto Liptovský Mikuláš

MESTSKY ÚRAD  ̂  ̂
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

C. záznamu:

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:

Výstavba informačného totemu.

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko, resp. názov: Ľuboš Trizna

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): Dušana Kováča 320/5, L. Mikuláš, 031 05 

Telefonický kontakt: 0904 305 135 

E-mail: lutri@insol.sk

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je informovanie turistov prostredníctvom informačného totemu 
v mestskej časti Liptovská Ondrašová.

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

1.) Drevený totem + 12 informačných tabuliek + farba 350 EUR

CENA SPOLU: 350 EUR

mailto:lutri@insol.sk


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, nie je.

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

Vykopanie základov totemu, vybetónovanie základu, osadenie totemu a napísanie 
smerových informačných tabuliek.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Liptovská Ondrašová je jedna z mestských častí, v ktorej sa cez letné, ale aj zimné 
mesiace sústreďujú zahraniční turisti, v mestskej časti však chýbajú informačné 
tabule, ktoré by ich smerovali na najdôležitejšie atraktivity cestovného ruchu.
Na toteme by sme označili turistické atrakcie Liptova, centrum mesta s kultúrnymi 
pamiatkami, s múzeami, ale aj partnerské mestá mesta Liptovský Mikuláš. 
Prínosom pre mesto je, že turisti sa ľahšie zorientujú, ktorým smerom sa dostanú 
do centra mesta, ale aj k rôznym kultúrnym pamiatkam alebo múzeám 
v Liptovskom Mikuláši.
Totem by bol vybudovaný na mestskej parcele č.360/1 LV 4401.

Prikladám náhľadový vizuál.

V Liptovskom Mikuláši, dňa:
28. 2. 2018



Prílohy


