
Mesto Liptovský Mikuláš

NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
na rok 2019

V

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: Drevený altánok s lavičkami pri skateparku

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp názov. Ing Zuzana Bahnová 

Bydlisko, resp sídlo (ulica, číslo dorp

i
Telefonický kontakt:

E-mail^

A2: Stručný popis projektu:
Navrhujem vytvorenie nového dreveného altánku s lavičkami v priestoroch 

Skate parku. Altánok rozmerov 3500x5000x3000mm s pultovou strechou.
Súčasťou altánku by boli aj dve zostavy stola s dvomi lavicami, ktoré by boli pevne 
spojené s podkladom. Rozmer stola 1500x700x755mm. Rozmer lavičky 
1300x400x450mm

suma (s DPH) 
850,- Eur 

2300,- Eur 

600,- Eur

4) __________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________

6) ______________________________________________________________________________

7) __________________________________________________________________________

8) __________________________________________________________________________

9) __________________________________________________________________________

10) ______________________________________________________________________________

A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky:

1) Zemné práce, zákiady(vrátane materiálu)

2) Drevený altánok, vrátane dodávky, montáže, náter hmôt

3) Drevený stôl s dvomi lavičkami - 2ks

CENA SPOLU: 3750,- Eur



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.)

Navrhnovaný projekt nie je podporovaný z inej rozpočtovej položky mesta 
Liptovský Mikuláš.

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

Príprava projektovej dokumentácie

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

Altánok bude slúžiť pre posedenie a odpočinutie detí prípadne doprovodu 
detí počas návštevy skate parku. V súčasnosti je tento park dosť zanedbaný, deti 
posedávajú na tráve, bez možnosti oddychu v tieni počas horúcich letných dní, ako 
aj bez možnosti schovania sa v prípade dažďa.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

podpis predkladateľa

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 musi
predkladateľ sám uhradiť rozdiel._______________________________________________________



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 619̂
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš■■■■ :ľ ; :'x\
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rtí
621 623

630

3363/26

3363/28,
3363/25

3363/24 3363/27

3363/47

3363/23

3363/14
3363/22

3363/44 \

619/4

x ,
xx S . Yd / •  /  /

653 654

652 651/1

\\ Aj a
649

648/7

650

v & / x m \
. 4 ,/4y,// \<\

A
3363/43

3363/11

3363/10

646/1

3360/1

\ -g. /  / /

3363/29

3363/9
3360/4

3363/8

3360/2

zimrľ
/  /  ' Á

SCALE 1 : 1 000

20 20
METERS

40 60


