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1 Výstavba útulku pre túlavé zvieratá OZ Očami psa - Útulok 

Liptovský Mikuláš

Cieľom projektu je vybudovať nový areál útulku v Liptovskom Mikuláši, ktorý bude v 

porovnaní so súčasným útulkom poskytovať omnoho lepšie podmienky jednak na výkon práce 

zamestnancov a dobrovoľníkov útulku a samozrejme lepšie podmienky pre starostlivosť a 

držanie zvierat.  Súčasťou areálu bude nová vykurovaná karanténa, nové koterce, zateplené 

búdy, chránené priestory pre šteniatka a mačičky, skladové priestory a niekoľko výbehov. 

Plánované je zriadenie malej ambulancie, kancelárie, šatne pre zamestnancov a 

dobrovoľníkov. 

833 / mesačne organizovanie verejných brigád, zaobstarať všetok potrebný 

stavebný materiál, zaobstarať všetky mechanizmy na výkon 

stavebných prác, zaobstarať všetky objekty /koterce, 

unimobunky/, plánovať a organizovať postup všetkých 

stavebných prác, prevádzkovať útulok

Nakoľko v blízkej budúcnosti vyprší nájomná zmluva 

súčasného útulku, je spustenie tohto projektu 

nevyhnutnosťou, pretože inak nebude možné realizovať 

odchyt túlavých zvierat v uliciach mesta a prímestských 

častí. To spôsobí verejné ohrozenie zdravia a bezpečia 

obyvateľstva túľavými a agresívnymi zvieratami, ako aj k 

šíreniu infekčných chorôb. Hrozí riziko dopravných 

nehôd zapríčinených voľne pobehujúcimi túlavými 

zvieratami. Nový projekt útulku počíta s odchytom 

túlavých a chorých mačiek, ktoré sú hygienickým 

problémom v obytných častiach mesta, zvlášť na 

detských ihriskách a pieskoviskách.

2 Vonkajšia posilňovňa pod čírym nebom 

pre veľkých aj malých

Ľuboš Trizna Outdoor fitness centrum slúži ako posilňovňa vo voľnej prírode v ktorej sa cvičí vlastnou 

váhou. Toto cvičenie predstavuje najzdravší spôsob posilňovania a udržiavania kondície. 

Zariadenia slúžia na cvičenie celého tela: nôh, paže, brucha a chrbta. Sú rozdelené do skupín 

zameraných na silový tréning, na zlepšenie

koordinácie a krvného obehu. Technika cvičení je jednoduchá a teľu prirodzená. Cvičenia sú 

vhodné pre športovcov ako doplnok k tréningom, pre ľudí zameraných na zdravý životný štýl, 

hobby športovcov a tiež seniorov. Môžu ho využiť všetky vekové kategórie. Životnosť 

prístrojov je niekoľko rokov a teda sa nejedná o jednorázovú záležitosť. Zariadenia na cvičenie 

sú vyrábané certifikovanou európskou firmou a montáž vykoná firma s odborne zaškolenými 

zamestnancami. Zariadenie bude umiestnené na využitej ploche v okolí futbalového ihriska v 

Liptovskej Ondrašovej. 

3766 EUR 0 Dobrovoľníci pomôžu vykopať základy a povynášať stroje z auta. 

V budúcnosti zabezpečia spoločne so športovým klubom 

starostlivosť o zariadenia a prostredie.

Tento projekt bude mať pozitívny prínos pre spoločnosť. 

Je určený pre každú vekovú kategóriu, motivujúc k 

pohybu a posilňovaniu vlastného tela už len pri bežnej 

prechádzke. Exteriérové fitnes cvičenie na strojoch je v 

súčastnosti obrovským hitom v rôznych mestách po celej 

Európe. Prinášajú ideálny zdroj zábavy, relaxu a pohybu.

Jurošíkov hrad - variant 5 suma: 1104 EUR pomoc pri úprave objektu pred osadením preliezok

kolotoč: 1914 EUR predpríprava objektu - vykopanie základov

dvojhojdačka drobček: 726 EUR upratanie objektu po inštalácii

pružinová hojdačka kačička, vraník: 660 EUR

montáž a doprava: 564 EUR

dovoz dielov: 518,40 EUR

SPOLU: 5486,40 EUR

WC kombi, zadný odpad 2 ks: 170 EUR podlahová krytina 20 m: 200 EUR

pisoár 2 ks: 100 EUR univerzálne stavebné lepidlo na 

obklady a dlažby 5 balíkov: 40 

EUR
umývadlo s otvorom pre batériu uprostred 2 

ks: 60 EUR

škárovacia hmota flexibilná: 16 

EUR

dlažba 12m: 120 EUR interiérová farba primalex polar: 

30 EUR

obklady 15m: 135 EUR lepidlo pre podlahovú krytinu: 50 

EUR

batéria 2 ks: 100 EUR drobný materiál pri obkladoch a 

lažbe: 80 EUR

spolu: 685 EUR spolu: 416 EUR

5 Doplnenie vybavenosti detského ihriska, 

križovatka Hurbanovej a Komenského 

ulice - Staré mesto.

Marek Chebeň Detské ihrisko je v poslednej dobe čoraz viac využívané. Rodičia detí sa o toto detské ihrisko 

príkladne starajú, viackrát do roka organizujú brigády na úpravu okolia. Detské ihrisko je po 

celý rok čisté a upratané aj vďaka aktivite rodičov. Jedná sa o doplnenie nových elementov.

3000 EUR 0 Pomoc pri montáži zariadenia, vykonanie terénnych úprav pred a 

po inštalácii. Starostlivosť o čistotu a úpravu detského ihriska 

ako aj okolia.

Okolie spomínanej lokality má prírastok detí a potreba o 

navýšenie počtu elementov vychádza z reálnych potrieb 

detí a ich rodičov. 

6 WORKOUT ihrisko Čs. brigády Matej Géci Outdoor fitness centrum slúži ako posilňovňa vo voľnej prírode v ktorej sa cvičí vlastnou 

váhou. Toto cvičenie predstavuje najzdravší spôsob posilňovania a udržiavania kondície. 

Zariadenia slúžia na cvičenie celého tela: nôh, paže, brucha a chrbta. Sú rozdelené do skupín 

zameraných na silový tréning, na zlepšenie

koordinácie a krvného obehu. Technika cvičení je jednoduchá a teľu prirodzená. Cvičenia sú 

vhodné pre športovcov ako doplnok k tréningom, pre ľudí zameraných na zdravý životný štýl, 

hobby športovcov a tiež seniorov. Môžu ho využiť všetky vekové kategórie. Outdoor fitnes 

centrum bude umiestnené na využívanje ploche v areáli základnej školy Čs. Brigády. Areál 

ihriska je oplotený a je naň voľný vstup. Životnosť prístrojov je niekoľko rokov a teda sa 

nejedná o jednorázovú záležitosť. Zariadenia na cvičenie sú vyrábané certifikovanou 

európskou firmou a montáž vykoná firma s odborne zaškolenými zamestnancami. 

3766 EUR 0 všetky výkopové práce na náklady žiadateľa Zvýšenie športového záujmu obyvateľ nielen mestskej 

časti, ale rovnako aj spestrenie výchovno vzdelávacieho 

procesu na základnej škole. Jedná sa moderný spôsob 

cvičenia, ktorý zaujme širokú športovú verejnosť a do 

daného areálu, ktorý je využívaný na spomínaný účel 

prinesie obnovu vybavenia. V rovankom areáli sa 

nachádza aj stredná hotelová škola, ktorej žiaci rovnako 

majú možnosť dané vybavenie využívať. 

jungle gym detská preliezka Mansion: 600 

EUR

preliezka Boss 1: 340 EUR

spolu: 1240 EUR

8 Vybudovanie workoutového ihriska Marek Nemec V rámci projektu chceme v meskej časti Palúdzka vybudovať prvé streetworkoutové ihrisko, 

ktoré bude slúžiť na zvyšovanie fyzickej kondície nielen mladých ľudí, ale aj detí a širokej 

verejnosti. Park by vznikol na verejnom priestranstve v blízkosti basketbalového ihriska alebo 

futbalového štadióna FC34 Palúdzka.

3766 EUR 0 dobrovoľnícke práce Vybudovanie streetworkoutového ihriska v mestskej 

časti, kde žije cca 4000 ľudí, ktorí nemajú žiadne 

možnosti bezplatného športového vyžitia. Hlavným 

dôvodom je aj vytvorenie alternatívy aktívneho pohybu 

a podpora komplexného tréningu tela.

Zvýšenie hygienického štandardu, bezpečnosti a ochrany 

zdravia pre žiakov a nájomcov pri využívaní telocvične, 

úspora vody. V neposlednom rade aj kultúra a 

estetizácia prostrdia, nakoľko v našich priestoroch sa 

organizujú rôzne okresné kolá športových súťaží.

0V rámci projektu chceme v mestskej časti Palúdzka postaviť areál detského ihriska, ktoré bude 

spĺňať bezpečnostné, ekologické a estetické parametre. Ihrisko pozostávajúce z dvoch atrakcií 

- domčeka so šmýkačkou a hojdačky so šmýkačkou, umiestnené na ploche, kde sa v 

súčastnosti nachádza nefungujúce detské ihrisko. 

Marek NemecVybudovanie detského ihriska7 dobrovoľnícke práce Obyvatelia mestkej časti akútne pociťujú akútny 

nedostatok kvalitných a bzepečných detských ihrísk. Pre 

deti je k dispozícii jediné ihrisko v blízkosti futbalového 

štadióna. Iné ihrisko nie je k dispozícii. V mestskej časti 

pribúdajú mladé rodiny s malými deťmi.

3

Projektový zámer rieši revitalizáciu sociálnych zariadení a šatní v telocvični základnej školy. 

Cieľom je modernizácia vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia hygienických podmienok 

vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti, zabezpečenie vyššieho hygienického 

štandardu aj pre nájomcov telocvične a verejnosť. Sociálne zariadenia nespĺňajú hygienické 

štandardy, majú 27 rokov a sú v pôvodnom stave. Telocvičňa je obsadená každý deň do 

večerných hodín. Prostriedky by boli využité na zakúpenie materiálu na rekonštrukciu. 

Základná škola Janka Kráľa Čiastočná revitalizácia a obnova 

sociálnych zariedení a šatní v telecvični

4

starostlivosť o preliezky

ZŠ sa bude podieľať na financovaní nad rámec požadovanej 

sumy z rozpočtu, ktorý je určený na údržbu, ale aj 

dobrovoľníckou prácou z radov pedagógov, rodičov napr. pri 

vysekávaní obkladov a dlažby, maľovaní stien, osadenia sanity, v 

spolupráci so SOŠ stavebnou niektoré práce budú vykonávať ich 

žiaci. 

Preliezky v objekte materskej školy Agátová /Agátik/ sú zastaralé. Ich vek sa odhaduje na cca 

30 rokov. Z pohľadu bezpečnosti a edukatívneho pôsobenia hry na nich nie sú vhodné pre 

deti mladšej vekovej skupiny. V objekte areálu, kde sa deti zdržiavajú počas pobytu vonku 

preliezky žiadne nie sú. Počas cca 90-120 min pobytu detí von využívajú len trávnik a asfaltový 

chodník. Pre cca 120 detí sú 4 preliezky skutočne málo. Pre zdravý fyzický vývoj dieťaťa sú 

preliezky vhodne zvolené podľa veku.

Petra KubovčíkováIhrisko pre Agátikov 0 Preliezky, ktoré MŠ má sú staré, nevhodné z dôvodu 

bezpečnosti. Pre vekovú kategóriu detí vo veku 2-4 roky 

sú vhodné hojdačky, šmýkačky, jednoduché lezecké 

steny z dôvodu rozvoja jemnej a hrubej motoriky, 

koordinácie, stability dieťaťa hrou na spomínaných 

preliezkach motivujeme deti k využitiu času strávenom 

von. 



9 Oživenie podchodu - GRAFITY úprava Michal Paška Cieľom projektu je Grafity úprava podchodu a tým aj jeho skrášlenie. Jedná sa o železničný 

podchod pri vstupe na sídlisko Podbreziny pri železničnej zastávke Okoličné. Frekventované 

miesto je v tejto dobe znečistené nápismi. Skupina mladých "sprejerov" by nápisi odstránila a 

miesto oživila peknými grafitmi. Došlo by tak k podstatnému skrášleniu frekventovaného 

verejného priestranstva. Mladí ľudia by tiež dostali priestor na svoju prezentáciu a aktívne 

trávenie voľného času. 

300 EUR 0 pomoc pri základnom nátere Grafické diela budú realizovať mladí občania z 

Liptovského Mikuláša. Prínosom bude skrášlenie 

verejného prostredia.

10 Rozšírenie oddychovaj zóny na 

Podbrezinách - osadenie lavičiek

Michal Paška Zámerom projektu je rozšírenie oddychovej zóny na sídlisku Podbreziny v Liptovskom  

Mikuláši. Projekt by nadväzoval na už realizovaný projekt zelenej oázy. V hornej časti sídliska 

Podbreziny - blízko pešej zóny, pri rieke Smrečianka by pribudli lavičky, ktoré by slúžili pre 

občanov mesta. V blízkosti je tiež zariadenie pre seniorov.

lavičky 6 ks: 900 EUR 0 pomoc pri zemných prácach V danej lokalite je veľký nedostatok lavičiek. Zároveň by 

sa zveladila už vybudovaná oáza na najväčšom sídlisku 

Podbreziny. 

11 úprava vnútrobloku ulice Pod slivkou 

512/1-4

Michal Paška Cieľom projektu je skrášliť vnútroblok na ulici Pod slivkou 512/1-4, ktorý je zanedbaný. 

Plánujeme realizovať kúpu zariadenia pre deti: hojdačku, alebo šmýkačku, osadiť lavičku a 

zrealizovať jednoduchhú terénnu úpravu, ktorá skrášli časť najväčšieho sídliska v Liptovskom 

Mikuláši. Súčasné zariadenia nie je vyhovujúce.

1500 EUR 0 pomoc pri terénnych úpravách Existujúce zariadenia sú v nevyhovujúcom stave. V danej 

lokalite pribúdajú rodiny s deťmi. 

12 Mini skate park na Podbrezinách Michal Paška Cieľom projektu je vybudovať mini skate park na Podbrezinách - v lokalite pri súčasnej U-

rampe. Takéto zariadenie pre mladých ľudí na sídlisku veľmi chýba. Jedná sa o jednoduché 

prekážky, ktoré prekonajú na skateboarde. Súčasný skate park je od sídliska Podbreziny 

ďaleko. 

2000 EUR 0 pomoc pri výbere zariadenia ako aj pri následnej realizácii 

dobrovoľníckou prácou.

Mini skate park na najväčšom sídlisku chýba. Jedná sa 

aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Vybraná 

lokalita je veľmi vhodná. 

nákup stromčekov cca 300 ks: 3000 EUR /70% 

z ceny/.

pracovné pomôcky, zberné nádoby, náklady 

spojené s odvozom odpadu na cca 20 akcií, 

výsadba stomčekov: 700 EUR

základné občerstvenie pre účastníkov cca 20 

akcií: 600 EUR

spolu: 4900 EUR

0 Navrhovateľ spolu s dobrovoľníkmi a spolupracujúcimi 

organizáciami zabezpečí organizáciu podujatí, pozvanie občanov, 

realizáciu výsadby, zber odpadov.Z hľadiska finančných nákladov 

sa jedná o spolufinancovanie pomerom 70% a 30% z ceny 

stromčekov, ostatné financie na dreviny zabezpečí navrhovateľ 

so spolupracovníkmi. Rovnako z vlastných prostriedkov bude 

hradená časť režijných nákladov. Navrhovateľ zabezpečí vlstné 

dopravné prostriedky a iný materiál, ktorý bude potrebný a 

nebude hradený z rozpočtu. /stoly, lavičky, náradie na sadenie, a 

pod./

Liptov sa profiluje ako turistická destinácia, ktorá 

ponúka najmä peknú prírodu. V jej srdci leží Lipotvský 

Mikuláš, ktorý počas celého roka navštevujú tisíce 

turistov. Nemôžu si však odniesť pocit, že mesto má 

zeleň, ktorú si zaslúži. Rovnako každá čierna skládka, 

často rovno popri cestách, navodzuje zbytočne zlý 

dojem. Chceme zapojiť čo najviac obyvateľov, aby 

pomohli zveladiť mesto a tým aj región. 

Spracované dňa: 30.9.2016, v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Matej Géci - koordinátor participatívneho rozpočtu

Projekt má pomôcť zapojiť občanov do zveľadovania prostredia, v ktorom žijú. Zameria sa tak 

na výsadbu nových stromov, ktoré v meste veľmi ubúdajú ako aj na čistenie územia mesta od 

malých čiernych skládok. Spolupracovať na projekte budú občianski dobrovoľníci, OZ Za čistý 

a zdravý Liptov a ďaľší, ktorí prejavia záujem. Ešte pred zimou chcú realizovať tri brigády na 

likvidáciu čiernych skládok. Výsadba stromov by sa mala realizovať na celom území mesta 

Liptovský Mikuláš, v lokalitách kde stromy ubudli, ale aj tam, kde doteraz chýbali. Dreviny sa 

budú odoberať od renomovaných dodávateľov, pričom spoluúčasť na financovaní bude 70% z 

ceny z prostriedkov PTR a zvyšok vlastné financovanie. Z prostriedkov sa budú zakupovať aj 

ochranné pracovné pomôcky. Súčasťou financovania sú aj propagačné materiály, pozvánky, 

letáky,...

Patrik FuzákSkládky NIE, stromy ÁNO13


