
Mesto Liptovský Mikuláš

NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

MICSTSK Y Ú R A D
L I P T O V S K Ý  M I K U L Á Š

i

2 8 - 0 2 -  2018

r fT ib ft- íf  <
P r í lo h y :  ! V v h a v u j , :

Návrh doručený do podateľne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši dňa:

28.02.2018



NÁZOV PROJEKTU: SMART lavička do centra mesta

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko, resp. názov. Ing. Jana Kormaníková

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu):

ul. Františka Klimeša 691/4, Liptovský Mikuláš

Telefonický kontakt: 

E-mail:

0911 167 029

iana.kormanikova@amail.com
iana.kormanikova@mikulas.sk

A2: Stručný popis projektu:

V centre nášho mesta Liptovský Mikuláš sa zatiaľ nenachádza tzv. SMART lavička alebo 
miesto kde by si občania alebo návštevníci mesta mohli pohodlne a ekologicky dobiť 
mobilný telefón príp. iné prenosné elektronické komunikačné zariadenia.

Predkladaný projekt navrhuje obstaranie a osadenie takejto inteligentnej SMART lavičky 
v centre mesta a to na Námestí osloboditeľov alebo na Námestí mieru v závislosti od 
priestorových možností a vizuálneho konceptu mesta.

Moderná SMART lavička umožní nabíjanie mobilných zariadení, a to tak káblom, ako aj 
bezdrôtovým nabíjaním a tiež bude umožňovať pripojenie na internet (Wi-Fi hotspot). 
Lavička bude poháňaná výlučne slnečnou energiou. Atraktívnou súčasťou lavičky by malo byť aj 
solárne osvetlenie, ktoré osvetlí lavičku a tiež jej najbližšie okolie.

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

1) Inteligentná „SMART“ lavička 4.000 EUR

CENA SPOLU: 4.000 EUR
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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.) 

NIE

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

Spolupráca a súčinnosť s mestom v štádiu prípravy aj realizácie projektu (prieskum 
trhu na výber dodávateľa, výber lokality -  umiestnenia lavičky v centre mesta, príp. 
iná potrebná spolupráca a súčinnosť).

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

Tento návrh osadenia prvej Smart lavičky v centre mesta uľahčí a spríjemní život nielen 
obyvateľom mesta ale aj turistom a návštevníkom mesta, či už pôjde o dobitie mobilného telefónu 
alebo bezplatné wifi pripojenie.
Zakúpenie Smart lavičky do centra mesta podporí novú koncepciu „SMART City“.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 28.02.2018



Návrh vizuálu SMART lavičky


