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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa číslo     Z2018_027 
 

K bodu:  Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 
s výhľadom do roku 2030 za rok 2017. 

 
 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. konštatuje, že 

a) bolo realizovaných 111 rozvojových aktivít, 
 
b) podaných 30 žiadostí o finančný príspevok z externých zdrojov, 
 
c) za jednotlivé strategické oblasti boli zrealizované hlavne nasledovné významné investície: 
 
Školstvo : Rekonštrukcia strechy a budovy telocvične a výmena vodovodných rozvodov na ZŠ 
Okoličianska, organizácia podujatí „Tolerancia nie je len slovo“, detská ekologická konferencia 
„Separáčik“. 
 
Kultúra : Obnova NKP Háj Nicovô, rekonštrukcia podbránia a átria Župného domu, organizácia 
nových jedinečných podujatí v rámci cyklu „Rok Liptovskej stolice“.                               
 
Šport : Podpora prioritných športov a prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou a 
dobudovaním športových objektov a areálov (rekonštrukcia zimného štadióna a areálu MFK 
Tatran). Komplexná rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Čsl. brigády.  
 
Sociálne služby : Poskytovanie podpory neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na 
domácu opatrovateľskú službu (Spišská katolícka charita a Evanjelická diakonia), projekt 
terénnej sociálnej práce, podpora činnosti Komunitného centra, zaradenie detských jaslí pod 
sociálne služby (ako prvé mesto v Žilinskom samosprávnom kraji).  
 
Bývanie : Obnova a zateplenie 280 bytových jednotiek.  Zvýšenie kapacity nájomného bývania 
v meste o 160 bytových jednotiek.  
 



 

 
3 

Bezpečnosť a civilná ochrana : Schválené žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu budovy 
požiarnej zbrojnice Bodice a Liptovská Ondrašová, modernizácia kamerového systému mesta 
v rámci dotácií na prevenciu kriminality. 
 
Mestský cestovný ruch : V rámci oživenia mestského cestovného ruchu organizovanie 
podujatí „Nechaj sa zlapať“ (letné stredy) a „Nechaj sa zlákať“ (piatky počas zimnej turistickej 
sezóny), vytvorenie audiosprievodcu Židovskou synagógou, organizácia medzinárodnej 
konferencie „Mestský cestovný ruch“, nový produkt pre rodiny s deťmi „Dobrodružstvá s 
Mikulášom“. 
 
Doprava : Realizácia cyklochodníka v rámci projektu "Cesta okolo Tatier - 2. etapa“, 
vybudovanie odstavných plôch Jabloňová ulica, revitalizácia Námestia mieru - 1.etapa, 
rekonštrukcia mosta na Opavskej ulici, schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska 
cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 1.etapa“ 
 
Životné prostredie : Nákup nového vozidla na zber odpadov z dotácie Envirofondu, realizácia 
projektov detských ihrísk a revitalizácie životného prostredia v rámci mestského participatívneho 
rozpočtu, schválenie spolufinancovania projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom 
Mikuláši“. Dobudovanie objektov kompostárne v Okoličnom. Doplnenie technológie separačnej 
haly. 
 
Moderná samospráva a komunikácia: Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ 
spolufinancovaná z OP KŽP, stavebné úpravy 3. poschodia MsÚ, zriadenie tlačového strediska 
pre médiá, realizácia novej svadobnej siene. Znižovanie pohľadávok mesta formou 
odpracovania dlhu, implementácia princípov participatívneho riadenia rozpočtu mesta. 
 
 
d) Uznesením č. 153/2015 z 10.12.2015 bola uložená povinnosť, v zmysle zákona č. 309/2014 
Z.z. podľa § 12 písmeno b, odoslať do 31.mája 2018 Správu o plnení PHSR za rok 2017 
príslušnému vyššiemu územnému celku. 
 
 
 

 
II. berie na vedomie 

Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 
 

 
 
 

 
 

Dátum podpisu uznesenia:                 2018 
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Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 153/2015 zo dňa 10.12.2015 schválilo 

Akčný plán rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2017 ako súčasť a základný nástroj 

implementácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 

2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 (ďalej PHSR).   

               Akčný plán tvorí súbor aktivít naplánovaných na časový úsek troch rokov a navrhnutých tak, aby ich 

realizáciou bolo zabezpečené postupné plnenie prijatých strategických a špecifických cieľov definovaných 

v programovej časti dokumentu. V súlade s princípmi implementácie PHSR odborní garanti pod dohľadom 

koordinátora PHSR vyhodnotili plnenie akčného plánu PHSR za rok 2017. 

 

Zloženie gestorov pracovných skupín zostalo zachované z prípravnej časti dokumentu a rozdelené 

nasledovne : 

1. Vzdelávanie, kultúra, šport, voľný čas, mládež  (garanti : Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.,  PhDr. Dana 

Guráňová) 

2. Sociálne služby, bývanie, bezpečnosť (garanti:  Mgr. Erika Sabaková, Mgr. Miroslav Kašák, JUDr. Marián 

Jančuška) 

3. Cestovný ruch, marketing, podnikanie, moderná samospráva (garanti: Bc. Jana Piatková, Ing. Soňa 

Višňovská, Ing. Dušan Močarník ) 

4. Územné plánovanie, doprava, životné  prostredie (garanti: Ing. arch. Tatiana Bachtíková, Ing. Gabriel 

Lengyel,  RNDr. Mária Lošonská ) 

             Odborní garanti sú zodpovední za spracovanie obsahového plnenia  jednotlivých aktivít uvedených 

v tabuľkovej časti a postupné napĺňanie dlhodobých cieľov. Správy o plnení za jednotlivé prioritné oblasti 

boli prerokovávané na komisiách Mestského zastupiteľstva. Na plnení jednotlivých aktivít sa podieľali 

jednotlivé odbory MsÚ, organizácie zriadené mestom a ostatné partnerské subjekty.  

 

Postup implementácie PHSR mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030 

              V súlade s návrhom implementácie PHSR primátor už v roku 2015 inicioval vytvorenie Riadiaceho 

výboru projektov (RVP) a systém projektového riadenia. Proces implementácie PHSR realizujú jednotliví 

vedúci projektov, ktorí o stave riešenia projektov informujú pravidelne na RVP, ktorý zasadá 2 x mesačne. 

Výbor monitoruje činnosť jednotlivých projektových tímov a odporúča na základe aktuálnych výziev priority 

jednotlivých rozvojových zámerov. 

 

               Vyhodnotenie plnenia akčného plánu je vypracované formou sumárnej tabuľky, ktorá obsahuje 

informácie o stave naplánovanej aktivity, jej finančnom plnení spolu s konkrétnou položkou programového 

rozpočtu, subjekte zodpovednom za jej realizáciu a stručnom slovnom vyhodnotení. 

 

            Pre obdobie rokov 2015, 2016 a 2017 bolo v Akčnom pláne navrhnutých celkom 202 aktivít 

rozdelených do 12 prioritných oblastí. Počet aktivít s plánom realizácie naplánovaným na rok 2017 je spolu 

118. Z uvedeného počtu je 52 investičných aktivít, 66 neinvestičných aktivít, pričom 30 z nich nevyžaduje 

samostatný rozpočet. Z celkového počtu 118 projektov bolo 46 aktivít financovaných resp. 

spolufinancovaných z externých zdrojov.  V roku 2017 bolo splnených, respektíve priebežne plnených 111 

projektových aktivít z celkového počtu 118.  Nesplnených aktivít za rok 2017 bolo celkovo 7.  Ich realizácia 

sa presúva na rok 2018. 

 



 

 
5 

            Vzájomná prepojenosť jednotlivých krokoch vytvára požiadavku pre hlbšiu spoluprácu odborov 

mestského úradu ale aj spoluprácu s ďalšími spolupracujúcimi subjektmi.  

            Systém monitorovania počíta s možnosťou nesplnenia projektovej aktivity, preto vytvára priestor na 

doplnenie nového termínu. Na tieto požiadavky nadväzuje proces aktualizácie akčného plánu, ale aj 

samotného dokumentu. Reálne prostredie sa mení, čo je dôvodom, prečo si akčný plán dlhodobo neudrží 

svoj pôvodne schválený obsah. Z tohto dôvodu bol PHSR schvaľovaný ako „živý“ a otvorený strategický 

dokument. K pôvodným aktivitám naplánovaných ešte v rok 2015 operatívne pribudlo 17 nových, s ktorými 

pôvodná stratégia nepočítala.  

 

           Tento postup umožňuje reagovať na úspechy, neúspechy alebo zmeny, ku ktorým prišlo pri realizácií 

aktivít. Návrh na aktualizáciu akčného plánu bol po dôkladnej úvahe garantov strategických oblastí 

predložený v súlade s návrhom rozpočtu na rok 2018 na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

           Podrobný zoznam projektových aktivít realizovaných v roku 2017 spolu s ich finančným plnením 

a krátkym komentárom prikladáme ako prílohu dôvodovej správy. Súčasťou príloh je samostatná tabuľka 

vygenerovaná pre potreby monitorovania plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského 

samosprávneho kraja pre roky 2014-2020, v zmysle ich usmernenia. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vysvetlenie skratiek: 
 
1/ OP KŽP: Operačný program Kvalita životného prostredia 
2/ BRO: Biologicky rozložiteľný odpad 
 
 

Prílohy 

Príloha 1:  Prehľad plnenia akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 

Príloha 2: Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský 

Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030 pre potreby monitorovania PHSR Žilinského 

samosprávneho kraj. 

Príloha 3: Prehľad podaných žiadostí o externé zdroje financovania za rok 2017. 



Zdroj

2015 2016 2017 I/E

1
Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy obkladov a dlažby v 

kuchyni - MŠ Nábrežie A. Stodolu x Odb. výstavby
7 592,00 I 11.1 nesplnené 0,00

Nesplnené pre nedostatok interných finančných prostriedkov.

Realizácia presunutá na rok 2018.

2
Rekonštrukcia a modernizácia - podlahová krytina, MŠ Nábrežie 4. 

apríla x Odb. výstavby
26 220,00 I 11.1 nesplnené 0,00

Nesplnené pre nedostatok interných finančných prostriedkov.

Realizácia presunutá na rok 2018.

3 Rekonštrukcia strechy ZŠ Okoličianska, pavilón A
x x Odb. výstavby

38 000,00 I/E 11.1 splnené 38 000,00
Zateplenie konštrukcie strechy a nový strešný plášť. Riešenie

havarijného stavu po veternej smršti.

4 Rekonštrukcia budovy telocvične a podlahy ZŠ Okoličianska
x x Odb. výstavby

292 269,00 I/E 11.2 splnené 282 914,00
Kompletná rekonštrukcia objektu telocvične. Riešenie havarijného

stavu po veternej smršti.

5 Výmena vodovodných rozvodov ZŠ Okoličianska, pavilón B
x x Odb. výstavby 22 000,00 I/E 11.1 splnené 21 117,00 Riešenie havarijného stavu po veternej smršti.

6 Kultúrno-vzdelávacie podujatie : Tolerancia nie je len slovo x x

Odd.školstva

0,00 I x splnené 0,00

Počin je snahou vytvoriť tradíciu podujatia, ktoré prispeje k zmene

postojov a hodnôt vo vzťahu k človeku, ktorý má inú farbu pleti, inú

národnosť, vek, postihnutie a pod. 16. november je

Medzinárodným dňom tolerancie. Spoločenské podujatie by pri

tejto príležitosti malo napomôcť k zmene morálnych hodnôt a

verejnej mienky o diskriminácii rôznych osôb, príslušníkov iných

národností, detí, mladých, starších, postihnutých, Rómov,

bezdomovcov v meste.

7
Realizácia detskej ekologickej konferencie "Separáčik" x Odbor školstva 1 000,00

I
11.7

splnené 1 000,00

Deti organizujú konferenciu k triedeniu odpadu, vedú školy k

separovaniu a ďalším ekologickým aktivitám. Aktivita určená pre 1.

stupeň ZŠ.

8
Metodické návštevy riaditeľov škôl na Slovensku i v zahraničí x Odbor školstva 1 000,00

I
11.7

splnené 1 000,00
Metodické návštevy najlepších škôl Olomouckého kraja a prednáška

na Olomouckej univerzite na tému "inklúzia".

9 Eliminácia sociálno-patologických javov, školenia pedagógov, 

práca s deťmi x Odbor školstva 0,00
I

x
splnené 0,00

V spolupráci s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva

a prevencie organizujeme pravidelné stretnutia s pedagógmi, ale i

konkrétna práca s deťmi na školách.
10 Oslava dňa učiteľov x x x Odbor školstva 6 000,00 I 11.7 splnené 1 500,00 Každoročné udeľovanie pamätných listov primátora mesta.

11
Skvalitniť pedagogický prístup k žiakom zo sociálne 

znevýhodného prostredia a integrovaným žiakmi x Odbor školstva 0,00 I
11.7

splnené 0,00
Príprava metodických materiálov pre riaditeľov a pedagógov pre

riaditeľov základých škôl. 

12

Obnova a rekonštrukcia pamiatkových objektov v majetku 

mesta x x OMŠaK/OPM

85 000,00 I/E 13.2
splnené 

čiastočne
11 875,00

Žiadosť o dotáciu na MK SR neúspešná. V r. 2016 sme žiadali

finančné prostriedky na opravu NKP Háj Nicovô od MV SR. V roku

2017 nám bola dotácia schválená a zároveň sme realizovali opravu

vstupného schodišťa - nápisných dosiek, vyčistenie obeliskov pod

súsošiami pri vstupe, konzerváciu obeliskov s nápisnými doskami i

vstupného schodišťa. 

13
Obnova a rekonštrukcia pamiatkových objektov v majetku 

mesta - Župný dom x x OSBaNP/OPM
42 000,00 I/E 4.6 splnené 72 000,00

Rekonštrukcia podbránia, vnútorného átria a vytvorenie priestorov

pre kaviareň. 

14

Obnova a rekonštrukcia pamiatkových objektov v majetku 

mesta - pamätníky a pamätné tabule x x x OŠMaK

15 000,00 I 13.2 splnené 22 168,00

V sledovanom období sme zrealizovali rekonštrukcie a obnovy

nasledovných pamiatkových objektov a NKP: NKP Pamätník

vojakom ČA na Nám. Osloboditeľov, NKP ŽSN v Lipt. Ondrašovej s

inštaláciou nových informačných tabúľ, Pamätník v Demänovej, NKP

Matka vo Vrbici, Pamätník II. sv. vojny a SNP v Ploštíne, Pamätník

SNP v Bodiciach, Pamätník padlým v 2. sv. vojne v Iľanove, Pamätník

M. Rázusa pred mestským úradom, zrealizovali sme komplexnú

výmenu 2 pamätných tabúľ (Palúdzka, Ondrašová) a zrekonštruovali

pamätnú tabuľu v Demänovej. 
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AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2017               ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE K 31.12.2017

Vyhodnotenie

Položka 

programového 

rozpočtu

Termín realizácie
Zodpovedný/    

partner

Predpokladaná 

cena (v EUR)
Opatrenie, aktivita

Stav finančného 

plnenia
Stav k 

31.12.2017
Strategick

á oblasť 

Číslo 

projektu

K
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 L
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 A
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Oživenie aktivít v mestských častiach x x Dom kultúry

4 000,00 I 13.5 splnené 23 385,99

V rámci oživenia aktivít v m.č. sme realizovali rekonštrukciu

Kultúrneho domu v Palúdzke s inováciou aktivít v danej m. č. v

celkovej sume 14.461,91 eur. Aj keď v položke sa nenachádza

skutočnosť oživenia aktivít i v ostatných m. č., pre komplexnosť

musíme doplniť i tieto. To znamená m. č. Okoličné (Deň Okoličného

a Stošíc), m. č. Ondrašová (Ondrašovská fazuľa a iné), m.č. Ploštín a

Iľanovo (DFF Ploštín Pod Skalkou, množstvo iných aktivít

celoročných), Demänová a Bodice (množstvo aktivít pre deti,

mládež i dospelých počas celého roku). Samozrejme súčasťou sú

fašiangové podujatia, podujatia ku Dňu detí, Mikulášske podujatia,

Vianočné besiedky, ale i aktivity pre seniorov.....

16

Spracovanie mapy mesta - osobnosti, udalosti, výročia x x OMŠaK 

4 000,00 I 13.3 nesplnené 0,00

V sledovanom období sme veľmi pracne sumarizovali všetky

pamiatkové objekty, osobnosti, udalosti na území mesta v majetku

mesta. Pôvodný materiál sme rozšírili a zaradili sme i objekty, ktoré

sú vo vlastníctve iných subjektov, prípadne neznámych subjektov.

Na základe tohto obsiahleho materiálu plánujeme v roku 2018

spracovať projekt, ktorý bude mať 3 etapy.

17

Oslavy významných výročí x x x OMŠaK

12 000,00 I 13.3 splnené 136 107,00

Začiatok rokov v sledovanom období otváral Novoročný koncert

venovaný Vzniku samostatnej SR, pripomenuli sme si oslobodenie

m. č.  a mesta LM. Súčasťou osláv oslobodenia mesta bola Historická 

simulácia oslobodzovacích bojov na kóte 729 Háj Nicovô. V roku

2015 sme sa stali hlavnými organizátormi Celonárodných osláv

ukončenia 2. svetovej vojny na NKP Háj Nicovô za účasti najvyšších

štátnych predstaviteľov, ktoré vyvrcholili veľkým programom na

Námestí osloboditeľov. Každoročne sme si pripomenuli i ďalšie

udalosti - Výročie 1. mája, Žiadostí slovenského národa, Vstup SR do

EÚ, SNP, Medzinárodný deň vojnových veteránov a koniec 1. sv.

vojny, Pamiatku zosnulých, Deň matiek. V roku 2016 sme venovali

celoročné aktivity 730. výročiu 1. pís. zmienky o meste LM. Súčasťou

boli i vystúpenia subjektov parnterského mesta Opava. Rok 2017 sa

niesol v duchu Liptovskej stolice (historický medzník, kedy sa

naštartoval viac ako 30-ročný proces sústreďovania stoličnej správy

do nášho mesta. Vyvrcholením bol historicky prvý komentovaný

sprievod mestom, ktorý kopíroval obdobie 13. - 19. st. V roku 2017

sme priniesli práve v duchu osláv Liptovskej stolilce rovnako

historicky prvú profesionálnu módnu prehliadku nášho rodáka v

synagóge - Liptáka, Martina Hrču, s obrovskou pozitívnou odozvou

verejnosti. Roky 2015 a 2016 patri vedeckej konferencii Sláva

šľachetným III. a IV., ktoré sa venovali významným osobnostiam

Liptova. V r. 2015 sme boli organizátormi prestížneho ocenenia -

Cena Vojtecha Zamarovského. Samozrejme sme si v roku 2017

pripomenuli i 750. výr. 1. pís. zmienky o m.č. Vrbica, 100 rokov od

otvorenia ev. sirotinca, Deň prijatia deklarácie o zvrchovanosti

Slovenska, .....

18

Obnova knižničného fondu v LK GFB x x x OMŠaK

4 500,00 I 13.4 splnené 5 000,00

Každoročne poskytujeme v rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti

dotáciu na obnovu knižničného fondu. V roku 2017 sme dotáciu

navýšili o 500,-- eur.

19

Osobnosť mesta za kalendárny rok x x OMŠaK

3 000,00 I 13.3 splnené 2 800,00

Oceňovanie osobností mesta sa každoročne realizuje na

slávnostnom Novoročnom koncerte. V roku 2017 sa aktualizoval

štatút mesta, kde sa zvýšil počet oceňovaných vo všetkých

kategóriách. Po ukončení podujatia sa realizuje slávnostný raut za

účasti ocenených a pozvaných hostí. OMŠaK zastrešuje realizáciu

slávnostného udeľovania ocenení (mimo samotných cien),

slávnostný koncert a raut. 

20 Podpora rozvoja prioritných športov
x x x OMŠaK

1 200 000,00 I 12.3 splnené 1 271 480,76

Mesto historicky podporuje päť prioritných športov, medzi ktoré

patria hokej, futbal, vodný slalom, lyžovanie a posledné roky i

basketbal. 
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21 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu 

školských športových areálov  x

Odbor výstavby/Odbor 

školstva, MŠaK
10 000,00 I/E 12.5 splnené 7 000,00

Príprava PD na rekonštrukciu telocvične v ZŠ A. Stodolu na Nábreží

A. Stodolu. 

22 Údržba multifunkčných športových ihrísk ZŠ Čs. brigády a ZŠ 

Janka Kráľa x x x

OMŠaK/odb.výstavby/

VPS
12 600,00 I 12.5 splnené 20 227,66

V sledovanom období sa realizovala bežná údržba. V roku 2017 si

prevádzkový stav vyžiadal komplexnú rekonštrukciu multifunkčného

ihriska na ZŠ Čs. brigády.

23

Realizácia športových podujatí pre deti a mládež: Mesto 

deťom a mládeži x x x OMŠaK

21 000,00 I 12.1 splnené 23 463,90

Mesto venuje deťom a mládeži veľkú pozornosť. Svedčí o tom

množstvo súťaží a aktivít v sledovanom období. Patrí sem i

Olympiáda ZŠ a SŠ na území mesta, za účasti partnerského mesta

Opava, Deň chôdze (podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktorého sa

zúčastňuje niekoľko tisíc detí a mládeže), baskebalová liga ZŠ,

futbalové turnaje, streetballové turnaje mládeže, atletika, ale i Deň

rodiny. Podujatie každoročne naberá na intenzite a zúčastňujú sa ho

celé rodiny od 0 do 100 rokov.

24

Realizácia a participácia pri organizácii regionálnych, 

medzinárodných podujatí na území mesta x x x OMŠaK

80 300,00 I 12.2 splnené 61 567,86

Angažovanosť mesta sa prejavila i pri organizovaní, alebo

spoluorganizovaní športových podujatí na území mesta od

mestských až po medzinárodné. Z množstva vyberieme tie tradičné -

Cyklomaratón M. Rázusa, Ondrašovská horička, Veľká cena v

krasokorčuľovaní Liptova, Medzinárodné liptovské slalomy,

Medzinárodný tatranský slalom, Šachový turnaj V4, Beh

oslobodenia Bodíc, Národný výstup na Kriváň, Tenisový turnaj PEter

Open, Novoročný tenisový turnaj, Veľká cena Demänovských jaskýň, 

Strongmann, Preteky horských služieb, Liptov Ride a ďalšie.

25 Vytváranie nových možností pre športové aktivity - bežecké 

stopy x x OMŠaK
8 000,00 I 12.2 splnené 0,00

Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, sa bežecké stopy

nerealizovali. Náhradou bola bežecká stopa na cyklochodníku (v

kompetencii odb. dopravy)

26

Rekonštrukcia mestskej plavárne x x x VPS

30 000,00 I/E 12.4
splnené 

čiastočne

24 622,79

V rokoch 2015 - 2017 sa realizovalo v objekte mimo bežnej údržby

špárovanie dna bazéna, oprava palubovky v telocvični (súčasť objektu

plavárne), rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov v krytej plavárni a montáž

priemyselného osvetlenia v objekte KP. Celková rekonštrukcia realizovaná

nebola.

27 Prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou a dobudovaním 

športových objektov a areálov na území mesta x x OMŠaK/odb.výstavby

20 000,00 I/E 12.4 splnené 87 071,10

Projektové dokumentácie boli zabezpečované odb. výstavby na

rekonštrukciu zimného štadióna, na odkúpenie zamerania ZŠ, areálu

MFK Tatran, rekonštrukciu sociálnych zariadení ŠK Demänová a FC

34 Palúdzka

28
Prípravné a projektové práce k vybudovaniu atletického oválu 

s tartanovým povrchom x x OMŠaK/odb.výstavby 20 000,00 I/E 12.4 nesplnené 0,00 Položka nebola na rok 2017 rozpočtovaná.

29
Prednášky  v denných centrách a kluboch ŤZP na tému 

sociálna oblasť a sociálne služby x x x Odbor sociálny
0,00 I x splnené 0,00

Prednášky boli realizované v priebehu celého roka v jednotlivých

kluboch seniorov

30 Rekonštrukcia a modernizácia budov denných centier x x x Odbor sociálny 20 000,00 I 15.1
čiastočne 

splnené
1 080,00

výmena dverí na KS III, oprava v KS Palúdzka (rozsiahlejšie opravy

robil Ľ. Kandera, ale z jeho rozpočtu)

31
Zakúpenie pomôcok pre klientov ZPS a DSS mesta LM x x x ZpS a DSS mesta LM

22 000,00 I/E 15.5
čiastočne 

splnené
2 787,84

Zakúpenie kresla, antidekubitných matracov ,komunikačného

systému : sestra-pacient

32

Podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

pôsobiacich na území mesta x x x Odbor sociálny

300 000,00 I
15.1.4, 15.1.6, 

15.3 
splnené 116 099,49

Podporovaní sú neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby:

Spišská katolícka charita a Evanjelická diakonia. V roku 2017 boli

cirkvám poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume

111699,49 eur. Pod toto opatrenie patria aj poskytnuté granty pre

organizácie zdravotne postihnutých, občianske združenia a

Slovenský červený kríž. Týmto boli poskytnuté FP cez grantovú

výzvu vo výške 4400 eur.

33
Poskytnúť finančný príspevok na projekt prepravnej služby x x Odbor sociálny

8 000,00 I 15.3 splnené 5 000,00
Finančné príspevky boli poskytnuté pre Slovenský červený kríž na

prepravnú službu pre občanov mesta.

34
Vybudovať nové zariadenie sociálnych služieb x

Odbor sociálny/

odb.výstavby
2 000 000,00 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0,00

Budova bývalej Psychiatrie bola získaná do majetku mesta od

Žilinského samosprávneho kraja. Následne sa bude riešiť jej

rekonštrukcia z externých zdrojov. 
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35
Zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre komunitné 

centrum x x Odbor sociálny

6 500,00 I/E 15.1 splnené 2 819,00

Komunitné centrum sa zapojilo do projektu cez Nadáciu EPH -

Podnetnejšie a interaktívnejšie prostredie v KC Nový svet Hlboké.

Získalo grant vo výške 2500 eur. Z toho sa nakúpilo interiérové

vybavenie a didaktické pomôcky. Z rozpočtu mesta bola použitá

suma 319 eur.

36

Pokračovať v projekte terénnej sociálnej práce x x x Odbor sociálny

90 000,00 I/E 15.4 splnené 36 050,02

Projekt terénnej sociálnej práce v obciach pokračoval aj v roku

2017. Zamestnané sú 2 terénne sociálne pracovníčky a 1 asistentka

sociálneho pracovníka.

37
Realizovať modernizáciu budovy a vybavenie tried v detských

jasliach
x x x

Odbor sociálny

18 000,00 I 15.2 splnené 14 633,00

V roku 2017 bol vybavený interiér priestorov detských jaslí v sume

381 eur, vykonaná údržba budovy v sume 4041 eur, zakúpenie

vybavenia kuchyne (konvektomat, digitálna váha, ponorný mixér,

hrnce...) v sume 9148 eur, boli zakúpené detské hračky a učebné

pomôcky a detské prádlo vo výške 923 eur. 

38 Zrealizovať projekt zameraný na finančnú gramotnosť rómov x x
Odbor sociálny

700,00 E x nesplnené 0,00
Nebola zverejnená výzva na projekty zamerané na finančnú

gramotnosť Rómov.

39
Realizovať vzdelávacie projekty zamerané na MRK v prípade

výzvy
x x

Odbor sociálny
700,00 E x nesplnené 0,00 Nebola zverejnená vhodná výzva na podporu vzdelávania Rómov.

40 Pasportizácia Rómskych obydlí na území mesta x x x
Odbor sociálny

0,00 I x splnené 0,00
Pasportízácia rómskych obydlí bola realizovaná pracovníčkami

terénnej sociálnej práce.

41
Vypracovanie energetických auditov bytových domov vo 

vlastníctve mesta x x x

Odd. správy bytov a 

nebytových priestorov
30 000,00 I 14.1

čiastočne 

splnené
15 000,00

V súčasnosti je spracovaných 17 energetických certifikátov budov a

2 energetické audity budov  vp vlastníctve mesta.

42
Obnova a zatepľovanie bytových domov vo vlastníctve 

fyzických osôb x x x odd. ŠFRB
900 000,00 E ŠFRB, EÚ splnené 1 102 010,00 V roku 2017 bola zrealizovaná obnova 280 bytových jednotiek.

43 Kúpa (výstavba) bytového domu cca 20 b.j. - bežný štandard

x x

odd. ŠFRB, odbor 

výstavby

898 820,00 I/E ŠFRB, ŠR
čiastočne 

splnené
0,00

V roku 2017 boli realizované projekty výstavby bytových domov :

34 b.j.Palúdzka a 126 b.j. Ondrašová. Napriek ponuke na odkúpenie

pre mesto, investori nedokázali splniť požiadavky ŠFRB a MDV SR  

44
Zabezpečenie technickej vybavenosti BD cca 20 b.j  - bežný 

štandard - infraštrukútrne siete x x

odd. ŠFRB, odbor 

výstavby
72 400,00 I/E ŠFRB, ŠR

čiastočne 

splnené
0,00

Technická vybavenosť a prenájom je v kompetencii investora.

Neboli splnené požiadavky ŠFRB a MDV SR .

45
Pripraviť podklady k vypracovaniu zásad (regulatív) 

architektonických štandardov jednotlivých obytných zón s 

prihliadnutím na miestnu tradíciu, kultúru a históriu
x x útvar hl. architekta

0,00 I x
plní sa 

priebežne
0,00

Regulatívy zástavby sú stanovené v platnom územnom pláne mesta

LM a týkajú sa aj obytných zón, podrobne ich stanovujú UPN Zón,

t.č.je spracovaný UPN Zóny Ploštín, kde stanovené regulatívy

rešpektujú miestne  tradície .

46 Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Ploštín
x x odbor výstavby

10 000,00 I 5.3 nesplnené 0,00
Žiadosť o dotáciu z Ministertva vnútra podaná až v roku 2018 s

prípadným termínom realizácie do konca roka 2018.

47 Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Bodice

x x odbor výstavby

30 000,00 I 17.2
čiastočne 

splnené
0,00

Príprava PD a stavebného povolenia. Vybudovanie hygienických a

sociálnych priestorov, modernizácia a zlepšenie podmienok na

uskladnenie výstroje a výzbroje. Žiadosť bola schválená, projekt

bude ralizovaný v roku 2018.

48 Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Ondrašová

x x odbor výstavby

30 000,00 I 17.2
čiastočne 

splnené
0,00

Príprava PD a stavebného povolenia. Rekonštrukcia strechy,

rekonštrukcia garáže pre hasičskú cisternu, technické zhodnotenie a

opravy objektu aj vnútorného vybavenia. Žiadosť bola schválená,

projekt bude ralizovaný v roku 2018.

49
Realizácia prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti 

x x x Mestská polícia

0,00 I 5.1 splnené 0,00

Počas roka 2017 mestská polícia v Liptovskom Mikuláši realizovala

83 besied a preventívnych aktivít, z toho 69 besied v školských a

predškolských zariadeniach v priestoroch MsP a domovoch

dôchodcov a 14 preventívnych aktivít. Témy besied : Škodlivé

návykové látky- cigarety, alkohol, drogy, Ako sa nestať obeťou

podvodníikov a šmejdov, Ako sa chrániť pred krádežou

Dopravná výchova, Práca MsP , Ako sa správať k neznámym

Slušne sa správaj, šikana, Separovanie odpadu, Podvody

Pes povinnosti majiteľov psov

50
Zabezpečenie verejného poriadku na území mesta a pri 

organizovaní verejných telovýchovných, športových, 

kultúrnych alebo iných podujatí 
x x x Mestská polícia

0,00 I 5.1 splnené 0,00

Na úseku plnenia úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného

poriadku na území mesta a pri organizovaní verejných

telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí bolo

v roku 2017 príslušníkmi MsP L. Mikuláš zabezpečovaných celkovo

167 podujatí. 
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51 Kamerový systém na zabezpečenie ochrany budovy Msú

x Mestská polícia

11 000,00 I 3.6 splnené 9 785,00

Umiestnenie: Budova mestského úradu Liptovský Mikuláš – ul.

Štúrova - 11 kamier. Záber: kamery sú rozmiestnené vo vnútri a na

budove mestského úradu. Porušenia v lokalite: a) kontrola

verejného poriadku, b) nedovolené parkovanie, c) poškodzovanie

majetku a budovy, d) zabezpečenie verejného poriadku.

52
Modernizácia a rozšírenie existujúceho mestského 

kamerového systému mesta LM

x

Mestská polícia, odd. 

projektového 

manažmentu

65 511,00 I/E 5.1 splnené 65 511,00

Vybudovanie 6 nových kamier v častiach mesta Liptovský Mikuláš v

lokalitách ulica Lipová 525/8, ulica Okoličianska č. 404/8c – budova

základnej školy, ulica Alexiho 1567/1 A1 – bytový dom, ulica

Nábrežie 4. apríla 1861/12 – I5 bytový dom, ulica Garbiarska č. 4118

– budova OC Hypernova, ulica Palúčanská č. 25 – budova NsP

MUDr. Ivana Stodolu.

Vymenili sa aj dve staré nevyhovujúce kamery a monitory na ulici

Bellovej č. 3472 – bytový dom, na ulici Štúrova obchodný dom prior

a 2ks veľkoplošných 43” monitorov a 4 ks 19” monitory. 

53 PD protipovodňových opatrení - Ploštín (2 etapy)
x x odbor výstavby

neplánované E 5.4 splnené 115 000,00
Odvedenie povrchových dažďových vôd a zatrubnenie dažďovej

kanalizácie v mestskej časti Ploštín - Tretiny.

54 Vytvorenie novej webovej prezentácie mesta

x x

Oddelenie marketingu 

a podnikania ,IC, Odd. 

informatiky

10 000,00 I 2.0 splnené 7 134,00

Zrealizovaný redizajn existujúcej webstránky, aplikovanie nových

funkcií,pokročilejšie vyhladávanie,vytvorenie nového dizajnu

webstránky mikulas.sk prispôsobený aj na mobilné

zariadenia,aktualizácia publikačného systému,doplnkový modul

NEWSLETTER pre Informačné centrum,doplnkový modul

AUTOMATICKÝ NEWSLETTER, hromadné rozposielanie info emailov

o posledných aktualizáciách webstránky,Export prehľadu podujatí

pre IC z centrálneho kalendára,Rezezvačný systém predajných

plôch.

55
Zabezpečenie prehliadok Kostola sv. Mikuláša s odborným 

výkladom sprievodcu

x x x Informačné centrum

3 000,00 I/E 2.5 splnené 2 993,00

Prehliadky kostola júl-august 5 dní v týždni, 10-12 a 13-17. hod.

audiosprievodca v Turistickej mobilnej aplikácii "Liptovský Mikuláš"

a produktové letáky v S,A,P jazyku k dispozícii návštevníkom.

56
Vydanie propagačného materiálu "Sprievodca atraktivitami" - 

Liptovský Mikuláš (leto)

x x Informačné centrum

8 400,00 E 2.5 splnené 7 000,00

Sezónny propagačný materiál júl-november 2017, s mapou mesta,

11 NAJ historického centra, ponukou TOP podujatí, športových

aktivít a ďalších produktov... 

Vydaný v počte 16-tis. kusov v slovenskej, anglickej a poľskej

verzii, určený na bezplatnú distribúciu.   

57
Vydanie propagačného materiálu "Sprievodca atraktivitami"  

Liptovský Mikuláš (zima)

x x Informačné centrum

4 400,00 E 2.5 splnené 4 100,00

Približuje 12 najväčších atraktivít historického centra, akými sú

Múzeum Janka Kráľa s Jánošikovou mučiarňou, Liptovská galéria

P.M. Bohuňa, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva či

Evanjelický kostol. Vydaný v počte 10-tis. ks v slovenskej, anglickej a

poľskej verzii. 

58
Vydanie celoročného imidžový propagačný materiál 

"Liptovský Mikuláš" x x Informačné centrum
8 600,00 I/E 2.5 splnené 5 700,00 Reedícia materiálu v náklade 6000 ks.

59 Vydanie produktového letáku ku Kostolu Sv. Mikuláša

x Informačné centrum 

1 250,00 E 2.5 splnené 1 250,00

Približuje históriu kostola v priebehu storočí, poukazuje na jeho

najväčšie pozoruhodnosti, akými sú gotické oltáre, vitrážové okná,

kamenná krstiteľnica či sgrafitá v bočných kaplnkách. Vydaný v

počte 12-tis. ks v slovenskej, anglickej a poľskej verzii, určený na

bezplatnú distribúciu. 

60
Vydanie produktového letáku „Liptovský Mikuláš pre rodiny s 

deťmi – Dobrodružstvá s Mikulášom“

x Informačné centrum 

2 700,00 E 2.5 splnené 2 650,00

Celoročný leták, ktorý prezentuje možnosti 15 programov v meste,

vhodných pre rodiny s deťmi. Vydaný v počte 16-tis. ks v

slovenskej, anglickej a poľskej verzii, určený na bezplatnú

distribúciu.
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61
Organizovanie konferencie s workshopom "Mestský cestovný 

ruch"

x x x

Informačné centrum, 

Oddelenie marketingu 

a podnikania 

9 000,00 E 2.0 splnené 2 500,00

III.ročník konferencie uskutočnený dňa 07.11.2017 zameranej na

zhodnotenie predošlých ročníkov. Tento ročník sa niesom v

znamení podujatí počas letnej turistickej sezóny, práce s verejným

priestorom.. Mesto napĺňa ambíciu vystupovať v rámci regiónu s

vlastnou vyprofilovanou ponukuou v oblasti CR. Opätovne sa

upevnila partnerská spolupráa verejného a súkromného sektora.

62
Vytvorenie produktových balíkov služieb pre rôzne cieľové 

skupiny zákazníkov
x x Informačné centrum

0,00 I x splnené 0,00

4 produktové balíky vytvorené a prezentované na

www.mikulas.travel a mobilnej aplikácii - programy na mieru pre

rodiny s deťmi, žiakov a študentov, športovcov a seniorov

63
Osadenie vedeckej hračky pri Fontáne Metamorfózy (Aurel 

Stodola)
x x

Oddelenie marketingu 

a podnikania 
4 000,00 E x nesplnené 0,00

Po prieskume zistené, že nie je možné v tejto sume zaobstarať a osadiť

kvalitnú vedeckú hračku, položka z rozpočtu E zdroja nebola vyčlenená na

túto aktivitu na rok 2017.

64 Organizovanie tradičných podujatí Stoličné dni

x x x

Oddelenie marketingu 

a podnikania 

25 500,00 I 2.0 splnené 16 905,41

Tradičné trojdňové podujatie, ktoré sa považuje za otvorenie letnej

turistickej sezóny sa uskutočnilo v dňoch 15. - 17.06.2017. Stoličné dni boli

spojené s oslavou 340. výročia založenia Liptovskej stolice. Program

obohatilo mnoho sprievodných podujatí a takisto klasická remeselná ulička

s ukážkami remesiel. 

65 Organizovanie tradičných podujatí  Mikulášsky jarmok

x x x

Oddelenie marketingu 

a podnikania 

31 500,00 I 2.0 splnené 22 452,11

Začiatok zimnej sezóny už tradične odštartoval Mikulášsky jarmok,ktorý bol

v termíne 06.-08.12.2017.Ide o trojdňové podujatie spojené s tradičným

jarmočným predajom a kultúrnym programom, kde sa odprezentovali

známe slovenské a domáce kapely. 

66 Organizovanie Mikulášskeho leta

x x x

Oddelenie marketingu 

a podnikania 

75 000,00 E 2.0 splnené 30 163,70

Mikulášske leto prebehlo v termíne od 05.07. do 01.09.2017. Tvorila

ho takmer stovka podujatí, stredy patrili hudbe a letnému kinu v

záhrade Múzea Janka Kráľa, štvrtky sa hladali hudobné talenty na

podujatí Open stage, nedeľa patrila najmenším a rozprávkam,

prebehli rôzne výstavy a podujatia v rámci leta. Novinkou bol

animačný program Nechaj sa zlapať, ktorý sa odohrával pred

Múzeom Janka Kráľa každý piatok, jedná sa o lákavý a atraktívny

program pre turistov aj domácich obyvateľov.

67 Organizovanie tradičných podujatí  Švábkafest

x x x

Oddelenie marketingu 

a podnikania 

46 500,00 E 2.0 splnené 16 000,00

III. ročník tradičného podujatia Švábkafest, ktorý je zameraný na

zemiakársku tradíciu v našom meste, program tovria ukážky príprav

tradičných a nových receptov zo zemiakov profesionálnymi

kuchármi spojený s voľnou miss podujatia Švábkafest. 

68 Videospot o meste Lipt.Mikuláš

x x

Oddelenie marketingu 

a podnikania 

3 000,00 E 2.0 splnené 500,00
Promo spot ako pozvánka do mesta Liptovský Mikuláš kde sú

zachytené tradičné podujatia a kultúrne dianie 

69 Mobilná turistická aplikácia "Liptovský Mikuláš"

x x Informačné centrum

neplánované I 2.5 splnené 5 664,00

Aplikácia v súčasnosti ponúka: audiosprievodcov v 2 sakrálnych

pamiatkach (Kostol sv. Mikuláša, Synagóga), 12 NAJ atraktivít

historického centra, produktové balíky pre rodiny s deťmi, žiakov a

študentov, športovcov a seniorov, tematické prehliadkové trasy

mestom, kalendár podujatí, prehľad ubytovacích a stravovacích

zariadení a ďalšie praktické informácie. Užívateľov aplikácia

naviguje pomocou interaktívnych máp a zároveň využíva nové

technológie vrátane Bluetooth 4 (Low Energy) majákov

umiestnených v jednotlivých historických pamätihodnostiach mesta

v centre mesta.

Okrem slovenčiny je k dispozícii aj v anglickom a poľskom jazyku. Ku

svojej prevádzke nepotrebuje nepretržitú internetovú konektivitu. 

70 Bezplatná wifi zóna v historickom centre

x x Informačné centrum

15 524,00 I 02.5 splnené 15 524,00

Riešenie nového konceptu tzv. SMART ZÓNY, ktorá umožňuje

vytvárať mobilné aplikácie, manažovať ich obsah a interaktivitu s

vybranými objektami a v neposlednom rade získavať dáta o

využívaní aplikácie a WIFI pripojenia. Od januára 2016 bola

spustená bezplatná wifi zóna v historickom centre.
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71
Organizovať pravidelné stretnutia (min. 1x ročne) s 

podnikateľmi na území mesta

x x x

odd. marketingu a 

podnikania, kancelária 

vedenia mesta

0,00 I x splnené 0,00 Dňa 12.12.2017 zvolaná rada manažérov a podnikateľov 

72 Pravidelne realizovať prieskum potrieb podnikateľov v meste 
x x x

odd. marketingu a 

podnikania, odd. 

projektového 
0,00 I x splnené 0,00

V spolupráci s OOCR sa 2 x ročne, pred LTS a ZTS zvoláva stretnutie s

ubytovateľmi, kde je priestor aj na prieskum ich potrieb

73
Spracovať analýzu objektov a pozemkov vo vlastníctve mesta 

s cieľom ich efektívneho využitia a zhodnotenia pre rozvoj 

podnikateľských aktivít
x x

odbor právny, odd. 

správy bytov a 

nebytových priestorov

0,00 I x
čiastočne 

splnené
0,00

V roku 2017 bol spísaný zoznam prebytočného majetku, ktorý slúži

aj pre potreby podnikateľkých subjektov v meste.

74 UPN Zóny Ploštín

x x útvar hl.architekta

15 240,00 I 1.3 splnené 9 144,00
Verejné prerokovanie návrhu UPN zóny Ploštín uskutočnené dňa

5.9.2017 

75
Dokončenie UPN Zóny lokality č. 11 -Zóna Južné 

mesto,Kamenné pole, LM x x x útvar hl.architekta
5 178,00 I 1.3 v plnení 0,00

V roku 2017 sa spracovával návrh UPN Zóny lokality č. 11 -Zóna

Južné mesto, Kamenné pole, LM.

76 Príprava a organizácia odborných workshopov pre verejnosť 
x x x útvar hl.architekta

0,00 I 1.3 splnené 0,00
V roku 2017 dňa 5.9.2017 sa uskutočnilo verejné perokovanie UPD

LM.

77 Zmeny a doplnky č. 5 UPN mesta LM x x útvar hl.architekta
14 640,00 I/E 1.3 splnené 14 640,00

Zmeny a doplnky č.5 UPN mesta Liptovský Mikuláš boli schválené v

MsZ uzn. č.44/2017 a VZN 3/2017 dňa 22.6.2017

78 Rekonštrukcia MK Ul. Kukučínova (cyklotrasa)
x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 
431 443,00 I/E 8.3 splnené 207 800,00

Rekonštrukcia ulice bola realizovaná v roku 2016 na náklady mesta.

Cyklotrasa bude realizovaná v roku 2018.

79 Rekonštrukcia a modernizácia - MK Do malého poľa 
x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia
166 000,00 I 08.1 splnené 31 901,00 Stavba zrealizovaná v celkovej dĺžke 160 m.

80 Realizácia nových stavieb - Odstavné plochy Jabloňová ul.

x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia

84 000,00 I 08.3 splnené 75 500,00
Stavba zrealizovaná. Realiácia nových parkovacích miest a

rekonštrukcia prístupovej cesty.

81 Stavebné úpravy križovatky Ondrašová
x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 
10 000,00 I 08.3 splnené 10 000,00

Stavba zrealizovaná. Vytvorený chodník pre peších a rekonštrukcia

križovatky pred kostolom v Ondrašovej.

82 Realizácia nových stavieb - Námestie mieru
x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia
60 000,00 I 08.3 splnené 105 000,00

Stavba zrealizovaná. Vytvorenie spevnených a parkových plôch na

Námestí mieru s napojením na spevnené plochy pred obchodným

domom Central a novú ulicu Pišútovu.

83
Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy kostol 

Palúdzka x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia
69 000,00 I 08.3 splnené 109 000,00

Stavba zrealizovaná. Rekonštrukcia prístupovej cesty a vytvorenie

parkovacích a spevnených plôch pred Ev. kostolom v Palúdzke.

84 Rekonštrukcia mosta Opavská
x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia
25 000,00 I 08.1 splnené 26 298,00

Stavba zrealizovaná. Rekonštrukcia mostovky a poškodenej

konštrukcie mosta.

85
Realizácia nových stavieb - miestna komunikácia ul. Pišútova - 

Dom služieb
x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia

195 000,00 I 08.3 splnené 113 500,00

Stavba zrealizovaná. Komunikáciou je umožnené zásobovanie pešej

zóny zo severnej strany bez nutnosti vstupu vozidiel do peše zóny.

Súčasťou investície bola aj rekonštrukcia verejného osvetlenia.

86
Spracovanie digitálnej technickej evidencie miestnych 

komunikácií
x x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia

8 000,00 I 8.2 splnené 0,00

Pasportizácia miestnych komunikácií vrátane zmapovania

stavebnotechnického stavu MK bola spracovaná v réžii mesta bez

nákladov.

87
Realizácia nových stavieb - projekt "Cesta okolo Tatier" - 2.  

etapa x x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia, Odd.PM
400 000,00 I/E 17.2 splnené 315 000,00

Stavba zrealizovaná v roku 2017. Pokračovenie trasy cylklochodníka

po hrádzi rieky Váh smerom do Ondrašovej + 1 odpočívadlo pre

cyklistov.

88 Doplnková infraštruktúra k cyklochodníku
x x x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia
10 000,00 I/E 43108 splnené 3 000,00

Doplnenie lavičiek, stojanov na bicykle a iného mobiláru na

cyklochodníku

89
Zabezpečenie bezbariérovosti na miestnych komunikáciách a 

priechodov pre chodcov
x x x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia

20 000,00 I/E 8.1 splnené 24 864,00

Zrealizované bezbariérové priechody na ul. Žiarskej, Dubovej,

Agátovej, M. M. Hodžu, Čsl. Brigády, Revolučnej, Požiarnickej,

Komenského, pred ZŠ Okoličné, ul. Priemyselnej, ul. 1. mája.

90
Prvky upokojenia dopravy na vstupných komunikáciách do 

mesta LM x x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia
5 000,00 I/E 8.1 splnené 0,00

Vstupné komunikácie do mesta nie sú v správe mesta (Cesta I/18 a

cesta II/584). Mesto u správcov inicovalo zmeny dopravného

značenia, ktoré boli realizované na ich náklady
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91 Rekonštrukcie chodníkov 

x x x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia

300 000,00 I/E 8.1, 8.3 splnené 92 275,00

Realizácia chodníkov na Nábreží 4. apríla pri obchode COOP

Jednota, na ul. Jefremovskej, na Rachmaninovm nám., na

Morušovej ulici, kompletná oprava chodníkov vo vnútroblokoch

Jabloňová, Pos slivkou, Lipová a Žiarska ul., chodník na Okoličianskej

ul., ul Pišútovej, Vrlíkovej, Čsl. brigády, Palúčanskej.

92 Osvetľovanie priechodov pre chodcov

x x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia

20 000,00 I/E 8.1 splnené 18 900,00

Realizované 4 inteligentné priechody pre chodcov na ul.

Hurbanovej, Štúrovej, Hodžovej, Štefánikovej. Nasvietenie

priechodov výrazným bielym svetlom sa realizovalo na ďaľších 19

priechodoch.

93 Modernizácia autobusových zastávok
x x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia
50 000,00 E x nesplnené 0,00

Nerealizovalo sa z dôvodu ukončenia spolupráce s externou

spoločnosťou, ktorá mala modernizáciu realizovať.

94 PD parkovací dom na Podbrezinách
x

Odd. výstavby, Odd. 

dopravy a živ. 

prostredia
8 400,00 I 8.3 splnené 8 400,00

Projektové prípravné práce na stavbu parkovaciueho domu na

sídlisku Podbreziny ( lokalita nad cintorínom, k.ú Okoličné).

95 Zvyšovanie kvality parkovania v meste
x

Odd. dopravy a živ. 

prostredia
23 000,00 I 8.3 splnené 23 000,00

Zavedenie moderného parkovacieho systému na parkovisku pred

MsÚ. Softwarová a hardwarová obnova parkovacích automatv v

meste

96
Informačné a osvetové kampane s environmentálnou 

tematikou
x x x

Oddelenie životného 

prostredia

0,00 I/E 6.2 splnené 240,00

Prvý ročník konferencie Separáčik zameranej na triedený zber

odpadov. Letáky: propagácia Eco dog toilet a triedený zber

odpadov.

97
Spracovanie a schválenie Programu odpadového 

hospodárstva mesta do roku 2020
x x

Oddelenie životného 

prostredia

0,00 I x nesplnené 0,00

V súčasnosti nie je spracovaný Plán odpadového hospodárstva

(POH) kraja. Mesto v súlade so zákonom o odpadoch je povinné

vypracovať a schváliť POH do 4 mesiacov od schválenia krajského

POH. 

98 Zakúpenie kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad

x x

Oddelenie životného 

prostredia

640 000,00 I/E 6.2 zmena 100 000,00

Namiesto kompostérov budú do každého rodinného domu dodané

zberové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré bude

zberová spoločnosť  odpad pravidelne vysýpať a kompostovať. 

99 Dobudovanie prekládkovej stanice odpadov v Okoličnom
x x x

Oddelenie životného 

prostredia
50 000,00 I 6.1 splnené 49 000,00

Prekládková stanica slúži na zhromažďovanie odpadu z mesta a

následný jeho odvoz na skládku odpadov do Martina.

100 Vybudovanie a rekonštrukcia plôch pre kontajnerové státia

x x x

Oddelenie životného 

prostredia

9 000,00 I 6.1 splnené 1 000,00
Rekonštrukcia kontajnerových stání v lokalite Podbreziny a

vybudovanie nových na sídlisku Nábrežie.

101
Dopracovanie projektových dokumentácií pre územia 

ohrozené povodňami - Bodice , Ploštín, Iľanovo, Vitálišovce 
x x x Odbor výstavby

26 799,98 I 5.4
čiastočne 

splnené
3 600,00

Vypracovaná projektová dokumentácia na opravu umelého koryta

Ploštínka. 

102
Vypracovanie osevných plánov poľnohospodárskych 

podnikov agrotechnických opatrení na zamedzenie stekaniu 

povrchových vôd x x x

Oddelenie životného 

prostredia

0,00 I x splnené 0,00

Poľnohospodárske podniky pravidelne každý rok vypracovávajú

osevné plány priestorové rozmiestnenie plodín na pozemkoch v

období jedného roka z dôrazom na udržanie dažďovej vody na

pozemkoch.  

103
Spracovanie Koncepcie starostlivosti o verejnú zeleň na 

sídlisku Podbreziny x x

Oddelenie životného 

prostredia, VPS
4 000,00 I 9.1 splnené 5 950,00

V roku 2017 bol vypacovaný Dokument starostlivosti o dreviny

spracovaný pre mestskú časť Podbreziny.

104
Spracovanie Koncepcie starostlivosti o zeleň na cintoríne 

Vrbica x

Oddelenie životného 

prostredia, VPS
5 000,00 I  4.5 splnené 5 000,00

Spracovanie koncepcie za účelom revitalizácie zelene na cintoríne

Vrbica.

105
Spracovanie projektov revitalizácie mestských parkov a 

verejných priestranstiev x x

Oddelenie životného 

prostredia
8 000,00 I 9.1 splnené 10 000,00

Revitalizácia Galerijnej záhrady - osadenie detských hracích prvkov

bude realizované v roku 2018.

106
Údržba a revitalizácia verejnej zelene a mestského verejného 

mobiliáru 

x x x

Oddelenie životného 

prostredia

15 000,00 I 9.1 splnené 27 500,00

Revitalizácia verejnej zelene spočívala v odstránení nevhodnej

zelene, jej čistení a údržby (orezy), výsadbe nových drevín.

Rozsiahlejšia výsadba drevín sa uskutočnila v mestskej časti

Podbreziny   pozdĺž Smrečianky a v Okoličnom na brehu Váhu.      

107 Údržba a obnova existujúcich zariadení na detských ihriskách

x x x

Oddelenie životného 

prostredia

9 000,00 I 9.3 splnené 50 800,00

V rámci realizácie participatívnych projektov bolo doplnených

novými prvkami 11 detských ihrísk a dve detské ihriská boli novo

vybudované  - Háj Nicovô a na ul. 1. mája. 

108
Vytváranie nových oddychových a športových  zón pre 

verejnosť všetkých vekových kategórií
x x x

Oddelenie životného 

prostredia

25 000,00 I/E 9.2 splnené 35 000,00

Kultúrno - prírodná oddychová zóna Háj Nicovô - spracovaná

projektová dokumentácia pre povolenie na zmenu využitia

pozemkov, vybudovaná oddychová zóna pre deti.  
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109
Výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú 

zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov 

alebo frekventovaných dopravných koridorov x x x

Oddelenie životného 

prostredia

40 000,00 I/E 09.1 splnené 1 000,00
Pokračujúca výsadba drevín pozdĺž toku Váh v katastrálnom území

Okoličné, ktoré tvoria izolačnú bariéru  pozdĺž toku Váhu.

110
Prípravné a projektové práce pre realizáciu areálov pre voľný 

výbeh psov x x

Oddelenie životného 

prostredia
6 000,00 I 9.2 splnené 2 000,00

Vypracovaná projektová dokumentácia k povoleniu stavby

ohlásením. 

111 Finančná podpora prevádzky karanténnej stanice
x x x

Oddelenie životného 

prostredia
27 000,00 I 9.2 splnené 32 990,00

Podpora prevádzky karanténnej stanice a jej presťahovanie do

areálu v priemyslnej zóne Okoličné.

112 Skvalitnenie nakladania s komunálnymi odpadmi  v meste 

x

Oddelenie životného 

prostredia  

neplánované I/E 66.1 splnené 226 000,00

Doplnenie techniky zberu odpadov nákupom nového zberového

vozidla a motorového vozidla na zvoz uhynutých zvierat z

mestských komunikácií. Doplnenie vybavenia triediacej haly o

zariadenie skvalitňujúce dotrieďovanie plastových a kovových

odpadov a dobudovanie  prekládkovej stanice v areáli Okoličné. 

113 Nákup softvéru
x x x Odd. informatiky

91 059,00

114 Nákup výpočtovej techniky
x x Odd. informatiky

108 000,00

115 Rekonštrukcia a modernizácia - budova MsÚ
x x

Odd. výstavby, odd. 

projektového 

manažmentu
2 000 000,00 I/E 17.2 splnené 2 000 000,00

Projekt spolufinancovaný z OP KžP bol v roku 2017 fyzicky aj

finančne úspešne ukončený.

116 Klimatizácia kanceláriií vedenia mesta a serverovne
x Odb. vnútornej správy

11 908,00 I 3.6 splnené 11 908,00
Osadenie klimatizačných jednotiek v kanceláriách vedenia mesta a

serverovne na 2 a 3. poschodí.

117
Stavebné úpravy 3. poschodia a zriadenie tlačového strediska 

pre médiá x Odb. vnútornej správy
28 212,00 I 3.6 splnené 28 212,00

Stavebné úpravy spojovacích chodieb a vybudovanie zázemia pre

médiá na 3. poschodí.

118 Výmena a rekonštrukcia zásuvkových obvodov a pc siete
x Odb. vnútornej správy

139 209,00 I 3.6 splnené 139 209,00

Výmena a rekonštrukcia zásuvkových a elektrických rozvodov pre

potreby zvýšenia bezpečnosti počítačovej siete v administratívnej

časti budovy Msú.M
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Názov obce: Liptovský Mikuláš

Kód obce:

Územný plán obce schválený:

16.12.2010 uznesením mestského zastupiteľstva 

č.115/2010, ktorého záväzná časť bola vyhlásená všeobecne 

záväzným nariadením mesta

Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s 

účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov

Dátum schválenia PHSR podľa 1: 27. marec 2008

Dátum schválenia PHSR podľa 2: 10. december 2015

Publikované verejne (doplniť link): http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=59

P.Č. technický parameter výberu

Prioritná oblasť 1. Priorita / Strategicky ciel 2. Opatrenie / Špecifický cieľ 3. Princíp výberu
4. Názov projektu / Stručný opis 

projektu  
5. a) Rozpočet obce 5. b) Externé zdroje

1

ŠKOLSTVO, 

VZDELÁVANIE A 

MLÁDEŽ

Vytvárať podmienky pre moderné

vzdelávanie a atraktívne trávenie

voľného času detí a mládeže

1.2.Modernizácia základných škôl a školských

zariadení

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Rekonštrukcia strechy ZŠ Okoličianska 38 000 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

2

ŠKOLSTVO, 

VZDELÁVANIE A 

MLÁDEŽ

Vytvárať podmienky pre moderné

vzdelávanie a atraktívne trávenie

voľného času detí a mládeže

1.2.Modernizácia základných škôl a školských

zariadení

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia budovy telocvične a podlahy ZŠ 

Okoličianska
282 914 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

3 KULTÚRA

Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci 

kultúrneho a spoločenského života, zvyšovať kvalitu 

života obyvateľov mesta, ponúknuť návštevníkom  

mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so 

súčasnosťou

2.1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre všetkých 

bez ohľadu na vek a zdravotný stav

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Obnova a rekonštrukcia pamiatkových 

objektov v majetku mesta
11 875 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

4 KULTÚRA

Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci 

kultúrneho a spoločenského života, zvyšovať kvalitu 

života obyvateľov mesta, ponúknuť návštevníkom  

mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so 

súčasnosťou

2.1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre všetkých 

bez ohľadu na vek a zdravotný stav

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Obnova a rekonštrukcia pamiatkových 

objektov v majetku mesta - Župný dom
72 000 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

5 KULTÚRA

Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci 

kultúrneho a spoločenského života, zvyšovať kvalitu 

života obyvateľov mesta, ponúknuť návštevníkom  

mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so 

súčasnosťou

2.1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre všetkých 

bez ohľadu na vek a zdravotný stav

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Obnova a rekonštrukcia pamiatkových 

objektov v majetku mesta - pamätníky a 

pamätné tabule

21 168 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

6 KULTÚRA

Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci 

kultúrneho a spoločenského života, zvyšovať kvalitu 

života obyvateľov mesta, ponúknuť návštevníkom  

mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so 

súčasnosťou

2.1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre všetkých 

bez ohľadu na vek a zdravotný stav

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce
Oslavy významných výročí 60 385 € 75 722 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

7 KULTÚRA

Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci 

kultúrneho a spoločenského života, zvyšovať kvalitu 

života obyvateľov mesta, ponúknuť návštevníkom  

mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so 

súčasnosťou

2.1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre všetkých 

bez ohľadu na vek a zdravotný stav

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce
Oživenie aktivít v mestských častiach 23 386 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

8 ŠPORT

Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie 

všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 

tradícií regiónu

3.1. Podporovať prioritné športy - hokej, futbal, vodný slalom, 

lyžovanie, basketbal

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce
Podpora rozvoja prioritných športov 1 271 481 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

9 ŠPORT

Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie 

všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 

tradícií regiónu

3.3. Obnovovať športové areály a objekty na území mesta a vo 

vlastníctve mesta (nevyhovujúci technický stav)

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Údržba multifunkčných športových ihrísk 

ZŠ Čs. brigády a ZŠ Janka Kráľa
20 228 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

PHSR obce

1: dátum schválenia PHSR podľa zákona č. 351/2004 Z.z. alebo podľa  §18 zákona č.539/2008 Z.z - 

t.j. pred 1.1.2015

2: Dátum schválenia podľa § 18 zákona č. 53/2008 Z.z. v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (spracované 

a schválené po 1.1.2015), alebo informácia o stave spracovania (nezačalo sa so spracovaním / 

spracováva sa)

6. Väzba na ciele PHSR ŽSK

PHSR OBCE

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=59


Správa o plnení PHSR obce za rok 2015

10 ŠPORT

Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie 

všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 

tradícií regiónu

3.2. Podporovať športové podujatia regionálneho, národného a 

medzinárodného významu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Realizácia športových podujatí pre deti a 

mládež: Mesto deťom a mládeži
23 463 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

11 ŠPORT

Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie 

všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 

tradícií regiónu

3.2. Podporovať športové podujatia regionálneho, národného a 

medzinárodného významu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Realizácia a participácia pri organizácii 

regionálnych, medzinárodných podujatí 

na území mesta

64 567 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

12 ŠPORT

Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie 

všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 

tradícií regiónu

3.3. Obnovovať športové areály a objekty na území mesta a vo 

vlastníctve mesta (nevyhovujúci technický stav)

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Rekonštrukcia mestskej plavárne 24 622 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

13 ŠPORT

Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie 

všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 

tradícií regiónu

3.3. Obnovovať športové areály a objekty na území mesta a vo 

vlastníctve mesta (nevyhovujúci technický stav)

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou 

a dobudovaním športových objektov a 

areálov na území mesta 

87 071 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

14 SOCIÁLNE SLUŽBY Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta 
4.1 Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta s dôrazom na jeho 

špecifické potreby
4. financovanie z externých zdrojov

Podpora neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb pôsobiacich na území 

mesta 

0 € 116 099 € 3.3 komunitné a terénne služby

15 SOCIÁLNE SLUŽBY Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta 
4.1 Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta s dôrazom na jeho 

špecifické potreby
4. financovanie z externých zdrojov

Pokračovať v projekte terénnej sociálnej 

práce
0 € 36 050 € 3.3 komunitné a terénne služby

16 SOCIÁLNE SLUŽBY Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta 
4.3 Podpora rozvoja služieb starostlivosti o deti so 3 rokov veku na 

komunitnej úrovni

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Modernizácia budovy a vybavenie tried v 

detských jasliach
14 633 € 0 € 3.3 komunitné a terénne služby

17 BÝVANIE

Aktualizovať požiadavky na budovanie mestských 

nájomných bytov  a podporovať obnovu bytového 

fondu s dôrazom na skvalitňovanie bývania 

v obytných zónach mesta  

5.2. Podporovať zvyšovanie energetických úspor bytových domov 

na území mesta.    

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Vypracovanie energetických auditov 

bytových domov vo vlastníctve mesta
15 000 € 0 € 1.3. obnoviteľné a kombinované zdroje energie

18 BÝVANIE

Aktualizovať požiadavky na budovanie mestských 

nájomných bytov  a podporovať obnovu bytového 

fondu s dôrazom na skvalitňovanie bývania 

v obytných zónach mesta  

5.2. Podporovať zvyšovanie energetických úspor bytových domov 

na území mesta.    
4. financovanie z externých zdrojov

Obnova a zatepľovanie bytových domov 

vo vlastníctve fyzických osôb
0 € 1 102 010 € 1.3. obnoviteľné a kombinované zdroje energie

19
BEZPEČNOSŤ A 

CIVILNÁ OCHRANA

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš

6.1 Zabezpečenie ochrany osôb a majetku v meste Liptovský 

Mikuláš 
4. financovanie z externých zdrojov

Kamerový systém na zabezpečenie 

ochrany budovy Msú
0 € 9 785 € 2.3 kvalita verejnej správy 

20
BEZPEČNOSŤ A 

CIVILNÁ OCHRANA

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš

6.1 Zabezpečenie ochrany osôb a majetku v meste Liptovský 

Mikuláš 
4. financovanie z externých zdrojov

Modernizácia a rozšírenie existujúceho 

mestského kamerového systému mesta 

LM

0 € 65 511,00 2.3 kvalita verejnej správy 

21
BEZPEČNOSŤ A 

CIVILNÁ OCHRANA

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš

6.1 Zabezpečenie ochrany osôb a majetku v meste Liptovský 

Mikuláš 
4. financovanie z externých zdrojov

Protipovodňové opatrenia v mestskej 

časti Ploštín
0 € 115 000 €

1.3. protipovodňové a protipožiarne opatrenia, 

ochrana ovzdušia

22
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.2 Tvorba a inovácia produktov mestského cestovného ruchu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Vytvorenie novej webovej prezentácie 

mesta
7 134 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

23
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.2 Tvorba a inovácia produktov mestského cestovného ruchu 4. financovanie z externých zdrojov

Vydanie propagačného materiálu 

"Sprievodca atraktivitami" - Liptovský 

Mikuláš (leto)

0 € 7 000 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

24
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.2 Tvorba a inovácia produktov mestského cestovného ruchu 4. financovanie z externých zdrojov

Vydanie celoročného imidžový 

propagačný materiál "Liptovský Mikuláš"
0 € 5 700 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

25
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.5 Budovanie kultúrneho cestovného ruchu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Organizovanie tradičných podujatí 

Stoličné dni
16 905 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

26
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.5 Budovanie kultúrneho cestovného ruchu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Organizovanie tradičných podujatí  

Mikulášsky jarmok
22 452 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity
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27
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.5 Budovanie kultúrneho cestovného ruchu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce
Organizovanie Mikulášskeho leta 30 164 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

28
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.5 Budovanie kultúrneho cestovného ruchu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Organizovanie tradičných podujatí  -

Švábkafest
0 € 16 000 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

29
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.2 Tvorba a inovácia produktov mestského cestovného ruchu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce

Mobilná turistická aplikácia "Liptovský 

Mikuláš"
5 664 € 5 664 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

30
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu a 

mestského marketingu
7.2 Tvorba a inovácia produktov mestského cestovného ruchu

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce
Bezplatná wifi zóna v historickom centre 15 524 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

31 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste
10.1 Modernizácia a výstavba miestnych komunikácií a dopravnej 

infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Realizácia nových stavieb - miestna 

komunikácia ul. Pišútova - Dom služieb
113 500 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

32 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste

10.3  Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy formou rozšírenia  hlavnej a doplnkovej infraštruktúry pre 

cyklistickú dopravu

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Realizácia nových stavieb - projekt "Cesta 

okolo Tatier" - 2.  etapa
315 000 € 0 €

1.2 verejná osobná doprava, nemotorová doprava 

(cyklo a pešia)  

33 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste
10.1 Modernizácia a výstavba miestnych komunikácií a dopravnej 

infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Zabezpečenie bezbariérovosti na 

miestnych komunikáciách a priechodov 

pre chodcov

24 864 € 0 €
1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

34 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste
10.1 Modernizácia a výstavba miestnych komunikácií a dopravnej 

infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Rekonštrukcie chodníkov 92 275 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

35 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste
10.4 Budovanie prvkov upokojenia dopravy a zvyšovanie 

bezpečnosti pešej dopravy

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Osvetľovanie priechodov pre chodcov 18 900 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

36 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste 10.7 Riešenie statickej dopravy
2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
PD parkovací dom na Podbrezinách 8 400 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

37 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste 10.7 Riešenie statickej dopravy
3. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Zvyšovanie kvality parkovania v meste 23 000 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

38 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 4. financovanie z externých zdrojov

Zakúpenie zberových nádob na biologicky 

rozložiteľný odpad
0 € 100 000 € 1.4 odpadové hospodárstvo

39 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

3. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Dobudovanie prekládkovej stanice 

odpadov v Okoličnom
49 000 € 0 € 1.4 odpadové hospodárstvo

40 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.4 Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene 3. strategický dokument

Spracovanie Koncepcie starostlivosti o 

verejnú zeleň na sídlisku Podbreziny
5 950 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

41 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.4 Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene 3. strategický dokument

Spracovanie Koncepcie starostlivosti o 

zeleň na cintoríne Vrbica
5 000 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

42 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.4 Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Spracovanie projektov revitalizácie 

mestských parkov a verejných 

priestranstiev

10 000 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

43 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.4 Tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Údržba a revitalizácia verejnej zelene a 

mestského verejného mobiliáru 
27 500 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

44 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.5 Oddychové a športové zóny pre verejnosť

3. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Údržba a obnova existujúcich zariadení na 

detských ihriskách
50 800 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

45 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.5 Oddychové a športové zóny pre verejnosť

4. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Vytváranie nových oddychových a 

športových  zón pre verejnosť všetkých 

vekových kategórií

35 000 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 



Správa o plnení PHSR obce za rok 2015

46 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.5 Oddychové a športové zóny pre verejnosť

4. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Finančná podpora prevádzky karanténnej 

stanice
32 990 € 0 € 4.3 spolupráca, partnerstvá

47 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality životného 

prostredia v meste a jeho okolí
11.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

4. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Skvalitnenie nakladania s komunálnymi 

odpadmi  v meste 
226 000 € 0 € 1.4 odpadové hospodárstvo

48

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie 

procesov riadenia a komunikácie mestskej samosprávy

12.3 Zvýšenie kvality pracovného prostredia a pracovných 

podmienok zamestnancov mestského úradu s cieľom poskytovať 

kvalitnejšie služby občanom

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Nákup softvéru a výpočtovej techniky 162 000 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

49

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

12. Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie 

procesov riadenia a komunikácie mestskej samosprávy

12.3 Zvýšenie kvality pracovného prostredia a pracovných 

podmienok zamestnancov mestského úradu s cieľom poskytovať 

kvalitnejšie služby občanom

4. financovanie z externých zdrojov
Rekonštrukcia a modernizácia - budova 

MsÚ
0 € 2 000 000 €

1.3. protipovodňové a protipožiarne opatrenia, 

ochrana ovzdušia

50

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

12. Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie 

procesov riadenia a komunikácie mestskej samosprávy

12.3 Zvýšenie kvality pracovného prostredia a pracovných 

podmienok zamestnancov mestského úradu s cieľom poskytovať 

kvalitnejšie služby občanom

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Klimatizácia kanceláriií vedenia mesta a 

serverovne
11 908 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

51

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

13. Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie 

procesov riadenia a komunikácie mestskej samosprávy
12.5 Zefektívnenie komunikácie s občanmi a médiami

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Stavebné úpravy 3. poschodia a zriadenie 

tlačového strediska pre médiá
27 212 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

52

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

14. Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie 

procesov riadenia a komunikácie mestskej samosprávy

12.3 Zvýšenie kvality pracovného prostredia a pracovných 

podmienok zamestnancov mestského úradu s cieľom poskytovať 

kvalitnejšie služby občanom

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Výmena a rekonštrukcia zásuvkových 

obvodov a pc siete
139 209 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 
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Prehľad podaných žiadostí o externé zdroje financovania za rok 2017 
 

P.č. Názov projektu Operačný program / Výzva 

Požadovaná 
(schválená)  
výška NFP          

(v EUR) 

Dátum 
podania 
žiadosti 

Stav žiadosti 

1 
Stavebné úpravy a nadstavba MŠ 
Komenského, Liptovský Mikuláš 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie 
kapacít infraštruktúry materských škôl 

323 760,00 

18.01.2017 
pozitívna 

hodnotiaca správa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl 

18.07.2017 
v procese 

vyhodnocovania  

2 

Modernizácia učebne ZŠ s MŠ 

Demänovská cesta 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

10 514,81 

09.03.2017 
pozitívna 

hodnotiaca správa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 
v procese 

vyhodnocovania 

3 

Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa 

 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

68 178,64 

09.03.2017 pozitívna 
hodnotiaca správa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 v procese 
vyhodnocovania 

4 
Modernizácia učební ZŠ M. R. 

Martákovej 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

72 385,00 

09.03.2017 pozitívna 
hodnotiaca správa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 v procese 
vyhodnocovania 

5 

Modernizácia učební ZŠ a MŠ 

Okoličianska 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

115 012,53 

09.03.2017 pozitívna 
hodnotiaca správa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 v procese 
vyhodnocovania 

6 

 

Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ 

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský 

Mikuláš 

 

IROP / Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

55 234,80 

09.03.2017 pozitívna 
hodnotiaca správa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia učební, školských knižníc v ZŠ 

26.06.2017 v procese 
vyhodnocovania 
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7 
Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. 
A.Stodolu, Liptovský Mikuláš . I.etapa 

Environmentálny fond, činnosť L3  / Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 
 

200 000,00 14.03.2017 neschválená 

8 
Sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom na území mesta 
Liptovský Mikuláš 

Environmentálny fond, činnosť C4 / Sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom  

14 878,20 14.03.2017 neschválená 

9 
Vydanie almanachu Liptovsko – 
Mikulášskych spisovateľov  

Dotácia z rozpočtu ŽSK na rok 2017, program Kultúra  
1 500,00          
(300,00) 

13.2.2017 schválená 

10 
Stavebné úpravy šatní a krytej tribúny 

budovy ŠK Demänová 
SFZ: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 

15 000,00 31.03.2017 neschválená 

11 
Oživme galerijnú záhradu v Liptovskom 
Mikuláši 

Nadácia Slovenskej sporiteľne – Obce bližšie k nám 2017  4 850,00 12.4.2017 neschválená 

12 
Zvýšenie bezpečnosti v sociálne 
vylúčených a rizikových lokalitách 
v meste Liptovský Mikuláš 

Ministerstvo vnútra SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. 
 

18 804,00   
(18 000,00) 

8.5.2017 schválená 

13 
Výmena umelého trávnika na 
multifunkčnom ihrisku pri ZŠ 
Okoličianska, LM 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, Podpora rozvoja športu 
na rok 2017 

13 133,00 31.5.2017 výzva zrušená 

14 
Výstavba detského ihriska pri ZŠ Čs. 
brigády, LM 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, Podpora rozvoja športu 
na rok 2017 

12 890,00 31.5.2017 výzva zrušená 

15 
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej 
premávky. 
 

Ministerstvo vnútra SR: Výzva na podporu činností súvisiacich 
s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2017). 

20 520,00 7.6.2017 neschválená 

16 
Miestna občianska poriadková služba 
v meste Liptovský Mikuláš 

OPLZ / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na Podporu 
komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby 
v obciach s prítomnosťou MRK 

119 706,41 14.6.2017 schválená 

17 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy)´na celkovom počte prepravených osôb 

502 370,21 21.6.2017 schválená 

18 
Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. 
A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach  

472 221,35 30.6.2017 neschválená 

19 
Vybudovanie systému zberu a odvozu 
odpadu v rómskej osade Hlboké, 
Liptovský Mikuláš 

OPLZ / Výzva zameraná na vybudovanie/dobudovanie triedeného 
zberu a odvozu komunál. odpadu a na Realizáciu sanačných prác 
nelegálnych skládok, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 

47 198,44 14.08.2017 
v procese 

vyhodnocovania 
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20 
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 
Bodice 

Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017  
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

29 137,50 31.08.2017 schválená 

21 
Stavebné úpravy a prístavba požiarnej 
zbrojnice Ondrašová 

Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017  
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

30 000,00 31.08.2017 schválená 

22 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 2. etapa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy)´na celkovom počte prepravených osôb 

656 075,41 21.09.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

23 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 3. etapa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy)´na celkovom počte prepravených osôb 

421 443,32 21.09.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

24 
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábrežie 
Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Výzva MŠVVaŠ SR – dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej 
telocvične na rok 2017 

137 840,00 29.09.2017 
neschválená 

25 
Obnova NKP – Cintorín vojenský 
s pamätníkom Háj – Nicovô, Liptovský 
Mikuláš 

MK SR, Program obnovme si svoj dom na rok 2018, Podprogram 1.1 
Obnova kultúrnych pamiatok 

65 000,00 24.11.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

26 
Prevencia smerujúca k odradeniu prvo-
páchateľov trestných činov a prevencia 
drogových závislostí vo všeobecnosti 

Ministerstvo vnútra – dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 
2018 

59 696,00 14.12.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

27 
Podpora rozvoja sociálnych služieb 
(Osobné autá pre opatrovateľskú službu 
a terénnu sociálnu službu) 

MPSVaR SR – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb  21 022,20 15.12.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

28 
Úprava stavby nocľahárne 

MPSVaR SR – dotácia 25 000,00 19.12.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

29 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 4. etapa 

IROP / Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

54 043,49 19.12.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

30 
Rekonštrukcia mládežníckych šatní 
v objekte Zimného štadióna 
v Liptovskom Mikuláši 

SZĽH – Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 
Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry 

142 468,75 21.12.2017 
v procese 
vyhodnocovania 

 

V roku 2017 sa mesto, prostredníctvom vyššie uvedených žiadostí (spolu 30 žiadostí), uchádzalo o externé zdroje financovania projektov v celkovej sume: 
3.729.883,86 EUR. 


