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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 PRO JEKTU:
Vonkajšie fitko 2: rozšírenie vybavenia

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

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu'

Telefonický kontakf 

E-mail:

A2: Stručný popis projektu:
V roku 2017 bol predložený a následne realizovaný projekt „vonkajšieho 
fitka“, ktoré sa nachádza pri vstupe do hornej časti pešej zóny na 
Podbrezinách.
Verejnosť si okamžite štyri prvky na cvičenie obľúbila, využívané sú prakticky 
v každom ročnom období. Čo je najdôležitejšie, na moderných stojoch cvičia 
všetky vekové kategórie, vrátane seniorov.
Vzhľadom na to, že na projekty v rámci Participatívneho rozpočtu Mesta 
Liptovský Mikuláš je v tomto roku vyčlenená len suma 25 000 €, nechcem sa 
púšťať do realizácie ďalšieho podobného ihriska v inej lokalite, ale plánujem 
rozšíriť jestvujúce „vonkajšie fitko" o ďalšie dva prvky.
Záujem zo strany verejnosti je veľký a nové stroje nepochybne nájdu využitie.

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

1) 2 stroje na cvičenie (upresníme podľa cenovej ponuky) 1500 €

CENA SPOLU: 1500 €



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.)

Vzhľadom na to, že ide o zariadenia, ktorých montáž môže vykonať len 
odborne spôsobilá firma, nápomocný môžem byť len pri výkopových prácach 
/ terénnych úpravách.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Keďže prvá etapa tohto projektu sa u verejnosti stretla s veľkým záujmom 
a na stroje sa niekedy čaká, rozhodol som sa súčasné „vonkajšie fitko“ 
rozšíriť o ďalšie dva stroje na cvičenie.
Prínos projektu sa naplno ukázal už pri jeho prvej etape -  ľudia všetkých 
vekových kategórii na najväčšom sídlisku v meste trávia čas aktívnym 
pohybom v peknom, pokojnom prostredí, keďže ihrisko je situované blízko 
rieky Smrečianka.
Súčasné „fitko“ je pod dohľadom kamerového systému mestskej polície, čím 
sa zabraňuje poškodeniu majetku mesta. Je umiestnené na pozemkoch 
Mesta Liptovský Mikuláš.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.2.2019

podpis predkladatelä

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

