
MESTO PRE VŠETKÝCHmmn MESTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

VÝZVA

na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho 

rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

Mesto Liptovský Mikuláš týmto vyzýva žiadateľov, aby svoje projekty 

predkladali prostredníctvom „Návrhu projektu na realizáciu“ a doručili ich 

v termíne od 12.02.2019 do 28.2.2019 do podateľne mesta Liptovský 

Mikuláš v zmysle platných pravidiel.

Obálku s Návrhom projektu na realizáciu žiadame označiť:
„Participatívny rozpočet“

Všetky príslušné dokumenty sú k dispozícii na
www.mikulas.sk/participativnyrozpocet

Kompletný dokument je vyvesený na úradnej tabuli MsÚ č. 2 - t.j. v budove Mestského úradu 
na prízemí a zverejnený na internetovej stránke mesta www.mikulas.sk

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 12.2.2019

kontakt:

Ing. Matej Géci, hlavný koordinátor participatívneho rozpočtu 
m.geci@mikulas.sk

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, e-mail: m.geci@mikulas.sk

http://www.mikulas.sk/participativnyrozpocet
http://www.mikulas.sk
mailto:m.geci@mikulas.sk
mailto:m.geci@mikulas.sk


Mesto Liptovský Mikuláš

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:

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

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

Telefonický kontakt:

E-mail:

A2: Stručný popis projektu:

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

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

CENA SPOLU:



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.)

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 

navrhovateľa pri realizácii projektu:
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa pri realizácii projektu.)

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 

mesto Liptovský Mikuláš:

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 predkladáte!’ k návrhu projektu priložiť aj súhlas 
riaditeľa školy.

3. Projekt bude financovaný mestom len do schválenej výšky, v prípade prekročenia rozpočtu musí
predkladáte!' sám uhradiť rozdiel._____________________

http://www.katasterportal.sk

