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NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
na rok 2019

Návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši v termíne do 28. februára 

2019 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:
Zahrajme sa pod oknami: vybudovanie detského ihriska

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp. názov: Michal Paška 

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo 

4
Telefonický kontakt 

E-mail:

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je vybudovanie detského ihriska pozostávajúceho 
z hojdačky, kolotoča a detskej šmýkačky na pozemku Mesta Liptovský 
Mikuláš -  na ploche pred bytovými domami na Jefremovskej ulici 613 a 614. 
V tejto lokalite, ako i na susedných uliciach Jahodová, Opavská či Senická, 
moderné detské ihrisko chýba. V lokalite je veľa mladých rodín, ktoré 
požadujú výstavbu detského ihriska na trávenie voľného času so svojimi 
ratolesťami.
Takýmto spôsobom boli v uplynulom období vybudované detské ihriská vo 
vnútroblokoch ulíc Pod Slivkou / Gaštanová a Žiarska / Za Traťou.
Ihrisko by bolo umiestnené pri súčasnom basketbalovom ihrisku, ktorého 
súčasťou je i mobiliár -  lavičky i nádoba na odpadky.
Detské ihrisko by veľmi dobre doplnilo vybavenie súčasného ihriska.

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

1) Detská hojdačka (presná suma bude upresnená) 1000 €

2) Kolotoč (presná suma bude upresnená) 1000 €

3) Detská šmýkačka (presná suma bude upresnená) 1000 €

CENA SPOLU: 3000 €



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 podporovaný.

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

Nakoľko uvedené zaradenia môže osádzať len oprávnená firma, môj prínos 
by mohol byť v pomoci pri výkopových prácach, prípadne terénnych 
úpravách.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Nielen na Jefremovskej ulici, ale aj na Jahodovej, Opavskej či Senickej ulici 
chýba detské ihrisko. Na Jefremovskej ulici sú k dispozícii len viac ako 20 
ročné preliezačky... Na sídlisku pribúda mladých rodín, ktoré oprávnene 
požadujú budovanie detských ihrísk, na ktorých budú môcť tráviť čas so 
svojimi ratolesťami.
Tento projekt predkladám aj na základe veľmi dobrých skúseností a odoziev 
od spoluobčanov na vybudovanie dvoch podobných detských ihrísk 
v uplynulom období: vo vnútroblokoch ulíc Pod Slivkou / Gaštanová a Žiarska 
/ Za Traťou.
Lokalita, v ktorej plánujem vybudovať detské ihrisko, je pod dohľadom 
kamerového systému mestskej polície.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.2.2019

p o d p is  D rP r lk la r ia to ľa

UPOZORNENIE!

1. Projekty sa môžu realizovať len na pozemkoch mesta (overenie je možné na www.katasterportal.sk, 
alebo priamo na právnom odbore MsÚ).

2. U projektov navrhovaných v areáloch ZŠ a MŠ musí predkladateľ k návrhu projektu priložiť aj súhlas 
riaditeľa školy.

3. Projekt bude financovaný mestom len do schválenej výšky, v prípade prekročenia rozpočtu musí
predkladateľ sám uhradiť rozdiel._______________________________________________________

http://www.katasterportal.sk

