








Zdroj

2018 2019 2020
I/E

1 Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ - okná x

Odbor školstva/Odb. výstavby

60 000 I 11.2 splnené 60 000

V rámci modernizácie boli vymenené všetky

výplňové konštrukcie na objekte ZUŠ na ulici

Hodžovej aj na ulici Pišútovej.

2 Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - dlažba, chodby x

Odbor školstva/Odb. výstavby

31 500 I 11.2 splnené 27 932

V rámci modernizácie bola vymenená podlahová

krytina na všetkých chodbách, medzipodestách,

hlavných podestách a vstupných priestoroch školy.

3
Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ J. Kráľa - rekonštrukcia ústredného 

kúrenia a vyregulovanie vykurovacej zostavy 
x

Odbor školstva/Odb. výstavby

37 000 I 11.2 splnené 36 985

V celom areáli školy bola hydraulicky vyregulovaná

vykurovacia sústava a optimalizované tepelné straty

na potrubiach UK. 

4 Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A. Stodolu - výmena dvere x
Odbor školstva/Odb. výstavby

12 000 I 11.2 splnené 12 463 Realizácia výplňovývch konštrukcií- dverí.

5 Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská - okná, terasa x
Odbor školstva/Odb. výstavby

15 000 I 11.2
čiastočne 

splnené
3596

V rámci modernizácie boli vymenené všetky zvyšné

jestvujúce okná za nové, rekonštrukcia terasy

plánovaná na ďalšie obdobie.

6 Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová - okná x
Odbor školstva/Odb. výstavby

25 000 I 11.2 splnené 39 518
V rámci modernizácie boli vymenené všetky

zostávajúce výplňové konštrukcie za nové.

7 Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ 4. apríla - sociálne zariadenia x
Odbor školstva/Odb. výstavby

5 000 I 11.2 nesplnené 0

Financie presunuté na pokrytie nákladov na

technologické zariadenie kuchyne a drobné úpravy v

rámci kuchyne.

8
ŠJ MŠ 4. apríl - Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení - technologické 

zariadenie kuchyne
x

Odbor školstva/Odb. výstavby
20 000 I 11.2 splnené 22356 Nákup prevádzkových strojov a zariadení. 

9
ŠJ ZŠ Janka Kráľa - Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení - 

technologické zariadenie kuchyne
x x x

Odbor školstva/Odb. výstavby
42 000 I 11.2 splnené 13940

Doplnenie technologického zariadenia do kuchyne -

elektronický konvektomat.

10
ŠJ MŠ Čsl. Brigády - Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení - 

technologické zariadenie kuchyne
x x x

Odbor školstva/Odb. výstavby
31 000 I 11.2 splnené 19704

Doplnenie technologického zariadenia do kuchyne -

smažiace panvy 2x, kotol 2 x.

11 Rekonštrukcia západnej a južnej fasády telocvične ZŠ s MŠ Okoličianska x
Odbor školstva/Odb. výstavby

0 I 11.2 splnené 11 225 Zateplenie západnej a južnej fasády telocvične.

12
Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Ul. Palúčanská -  vyregulovanie 

vykurovacej zostavy 
x

Odbor školstva/Odb. výstavby
0 I 11.2 splnené 1794

V budove školy bola hydraulicky vyregulovaná

vykurovacia sústava a optimalizované tepelné straty

na potrubiach UK. 

13 Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského

x

Odd. projektového 

manažmentu/Odb.výstavby

387 273 I/E 17.2
čiastočne 

splnené
254 777

V rámci stavebných úprav a nadstavby bola na

objekte nadstavená časť jedného pavilónu s

predtrešením, s osadením výplní otvorov. Jestvujúci

objekt MŠ bol celý zateplený kontaktným

zatepľovacím systémom.

14 Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. A.Stodolu  - 1.etapa

x

Odd. projektového 

manažmentu/Odb.výstavby
230 191 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

Žiadosť o dotáciu bola spracovaná a zaslaná, žiaľ

nebola schválená. Nová výzva z Envirofondu nebola

zatiaľ zverejená.

15 Interiérové vybavenie učební ZŠ A.Stodolu
x

Odd. projektového manažmentu/ 

ZŠ A. Stodolu
58 142 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bol zaslaný súhlas so zmenou

rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť bola

zaradená do zásobníka projektov. 

16 Interiérové vybavenie učební ZŠ Okoličianska
x

Odd. projektového manažmentu/ 

ZŠ Okoličianska
121 065 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bol zaslaný súhlas so zmenou

rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť bola

zaradená do zásobníka projektov. 

17 Interiérové vybavenie učební ZŠ Demänovská ulica
x

Odd. projektového manažmentu/ 

ZŠ Demänovská ulica
11 068 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bol zaslaný súhlas so zmenou

rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť bola

zaradená do zásobníka projektov. 

18 Interiérové vybavenie učební ZŠ Janka Kráľa
x

Odd. projektového manažmentu/ 

ZŠ Janka Kráľa
71 766 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bol zaslaný súhlas so zmenou

rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť bola

zaradená do zásobníka projektov. 

19 Interiérové vybavenie učební ZŠ M.R.Martákovej 
x

Odd. projektového manažmentu/ 

ZŠ  M.R.Martákovej 
76 194 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bol zaslaný súhlas so zmenou

rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť bola

zaradená do zásobníka projektov. 
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20
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábr. Dr.A.Stodolu x x

Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby
137 839 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

Žiadosť o dotáciu z Ministerstva školstva schválená v

celkovej výške 123.900 EUR. Realizácia plánovaná na

rok 2019. 

21

Realizácia podujatia "Tolerancia nie je len slovo" x x x Odbor školstva

3 000 I 11.7 splnené 0

Kultúrny program v Dome kultúry na tému tolerancia

pod gesciou ZŠ s Mš Demänovská cesta. Participovali

všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

22

Realizácia detskej ekologickej konferencie "Separáčik" x x x Odbor školstva

3 000 I 11.7 splnené 3000

Detská konferencia zameraná na separáciu odpadu

organizovaná mestom LM v spolupráci so

Slovenským múzeom ochrany prírody a

jaskyniarstva. Aktivita bola podporená aj

prostredníctvom participatívneho rozpočtu mesta.

23

Metodické návštevy riaditeľov škôl na Slovensku i v zahraničí x x x Odbor školstva

3 000 I 11.7 splnené 1000

Riaditelia všetkých základných škôl a materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštívili počas

jarných prázdnin školské zariadenia na východnom

Slovensku.

24

Eliminácia sociálno-patologických javov, školenia pedagógov, práca s 

deťmi x x x Odbor školstva

3 000 I 11.7 splnené 0

Snaha je podporená metodickými aktivitami odboru

školstva a aktivitami metodických orgánov škôl.

Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva

a psychológie podporuje túto iniciatívu prednáškami

pre riaditeľov, učiteľov a výchovných poradcov. 

25

Oslava dňa učiteľov x x x Odbor školstva

6 000 I 11.7 splnené 2000

Oslavy sa konajú už tradične v hoteli Jánošik aj s

kultúrnym programom. V rámci toho sú odmenení

najlepší učitelia škôl. Podujatie je určené pre všetky

školy na území mesta

26

Znovuobnovenie "Metodických dní" x x x Odbor školstva

0 I 11.7 splnené 0

V roku 2018 boli organizované metodické dni pre

všetky školy z matematiky a slovenského jazyka.

Zároveň boli pre všetkých pedagogických

zamestnancov odprednášaná problematika týkajúca

sa etiky a etického kódexu učiteľa.

27

Skvalitniť pedagogický prístup k žiakom zo sociálne znevýhodného 

prostredia a integrovaným žiakmi x x x Odbor školstva

0 I 11.7 splnené 0

Pravidelne sa organizujú stretnutia s Centrom

pedagogicko-psychologického poradenstva a

prevencie so školskými špecálnymi pedagógmi a

výchovnými poradcami. Odbor školstva poskytuje

všetkým školám poradenský servis k deťom so

špeciálnymi potrebami.

28

Obnova a rekonštrukcia pamiatkových objektov v majetku mesta x x x

Odd. mládeže, športu a 

kultúry/Odd. projektového 

manažmentu

85000 I/E 13.2 nesplnené 0

Mestu Liptovský Mikuláš bola rozhodnutím

Ministerstva kultúry dňa 22.06.2018, na základe

žiadosti s evidenčným číslom MK-2570/2018/1.1,

schválená dotácia na projekt s názvom: „Obnova NKP

– 397/1-3 Cintorín vojenský s pamätníkom Háj –

Nicovô, Liptovský Mikuláš“. Zmluva o poskytnutí

dotácie č. MK-2570/2018/1.1 bola uzatvorená dňa

24.7.2018. V predkladanom projekte sa mesto

Liptovský Mikuláš uchádzalo o dotáciu vo výške

65 000 Eur s tým, že projekt bude spolufinancovaný

z vlastných zdrojov mesta vo výške 20 000 Eur.

Ministerstvo kultúry SR však tento projekt podporilo

dotáciou len vo výške 20 000 Eur. Na realizáciu

zámeru si mesto teda potrebovalo zabezpečiť

spolufinancovanie vo výške 65 000 Eur, čo v danom

roku nebolo možné. Z uvedeného dôvodu sme

požiadali o o presunutie schválených prostriedkov vo

výške 20 000 Eur do nasledujúceho rozpočtového

roku, t.j. roku 2019 a zároveň sme žiadali o dotáciu

45 000 EUR pre rok 2019.
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29

Všeobecné služby Galéria Kolomana Sokola (premenovanie) x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

42000 I 13.1 splnené 4 871

V zmysle Dohody o hospodárení so spoločnou vecou

z roku 2014, mesto Liptovský Mikuláš zdieľa spoločné

náklady rovným dielom (50 %) s prevádzkovateľom

Galérie KS, Liptovskou galériou P.M.B. Mesto

prispieva na prevádzku Galérie KS (energie, mzdy,

odvody, stravné zamestnancom, náklady na

propagáciu, prezentáciu aktivít realizovaných v GKS).

30

Údržba objektov (národné kultúrne pamiatky, pamiatkové 

objekty,pamätníky) x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

30000 I 13.2 splnené 8 600

V rámci koncepcie obnovy pamiatkového fondu v

zmysle platnej legislatívy (Zákon o obecnom zriadení

a Zákon o ochrane pamiatkového fondu) sme v roku

2018 zrealizovali čiastočnú rekonštrukciu a obnovu 6

pamiatkových objektov v majetku mesta: NKP

Pamätník vojakom ČA na Nám. osloboditeľov

(obnova podesty), Pamätník 1. sv. vojny v Ploštíne

(2), Pamätník Kolomana Petroviča, Pamätník

protifašistickému odboju na Námestí osloboditeľov,

Pamätník I. a II. sv. vojny v Iľanove (obnova

kompletných symbolov), dokončenie komplexnej

revitalizácie Pamätníka M. Rázusa v Parku M. Rázusa.

31

Podpora rozvoja kultúrnynych aktivít a tradičných kultúrnych aktivít na 

území mesta - kultúrne inštitúcia a tretí sektor x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

101 917 I 13.4 splnené 24 239

Mesto LM - mesto kultúry a spolkov pravidelne

podporuje prostredníctvom transferov občianske

združenia, záujmové združenia, kultúrne inštitúcie

pôsobiace na území mesta so zreteľom na podporu,

rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva priamo z

rozpočtu mesta a v zmysle schvaľovacieho procesu

Grantovej výzvy pre oblasť kultúry. 

32

Výroba máp NKP a pamätných tabúľ, osobností a miest x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

12 000 I 13.3 splnené 0

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. Vzhľadom k tomu, že mesto LM je veľmi

bohaté na osobnosti, udalosti a objekty s

nezameniteľnou históriou, realizoval sa prieskum, na

základe ktorého ich musíme rozdeliť do viacerých

etáp.

33

Oživenie kultúrno-spoločenských aktivít v mestských častiach x x x Odd.mládeže, športu a kultúry

16 430 I 13.5 splnené 5 829

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

Okoličné Oslavy 745. výročia 1. pís. zmienky o

Okoličnom (v rámci toho Deň Okoličného a Stošíc), v

m. č. boli zrelizované podujatia, ktoré nadobúdajú

punc tradície - Ondrašovská fazuľa, DFF Ploštín Pod

Skalkou, Palúčanský deň, Fašiangy v Iľanove,

Ploštíne, Palúdzke, Ondrašovej, Bodiciach, množstvo

iných aktivít pre deti, mládež i dospelých počas

celého roku. Samozrejme súčasťou sú podujatia ku

Dňu detí, Mikulášske podujatia, Vianočné besiedky,

ale i aktivity pre seniorov.....
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34

Oslavy významných výročí x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

67 200 I 13.3 splnené 37 658

Rok 2018, "osmičkový rok" bol nielen pre naše

mesto, ale i Slovensko, Československo a svet

významným rokom. V meste sme okrem bežných a

pravidelných spomienkových stretnutí realizovali

oslavy troch storočníc - 100. výročie Mikuášskych

prvých májov, 100. výročie vzniku 1. Československej

republiky, 100. výročie ukončenia Veľkej vojny.

Samozrejme sme realizovali aj množstvo ďalších

pravidelných spomienkových a oslavných aktivít,

napr. Novoročný koncert - štátny sviatok vzniku

samostatnej SR, Oslobodenie mesta a mestských

častí, Májové oslavy - Sviatok práce, Vstup SR do EU,

Deň víťazstva nad fašizmom, Žiadosti slovenského

národa, Deň matiek, Slovenského národné povstanie,

Pamiatku zosnulých,....

35

Oslavy výročia ukončenia 1.svetovej vojny x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

4600 I 13.3 splnené 1 731

V roku 2018 sme si dôstojnými celodennými

oslavami pripomenuli ukončenie Veľkej vojny,

jedného z najväčších vojnových konfliktov na svete.

36

Organizácia podujatí a technická údržba záhrady LGPMB x x x

Odd. mládeže, športu a kultúry, 

LGPMB

9000 I 13.4 splnené 3 000

Osvedčený projekt Galerijnej záhrady v záhrade

Liptovskej galérie PMB si našiel svojich návštevníkov.

Galerijná záhrada hostí denne ľudí rôznych vekových

skupín, ponúka aktivity ale i sama je priestorom pre

aktivity návštevníkov.

37

Obnova knižničného fondu Liptovskej knižnice GPB x x x

Odd. mládeže, športu a kultúry, 

LKGFB

6 000 I 13.4 splnené 2 000

Mesto LM významnou mierou prispieva na obnovu

knižničného fondu. Táto podpora tvorí väčšiu časť

financií knižnice určených na obnovu knižničného

fondu.

38

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Palúdzka - oprava organu v Kostole Jána 

Evanjelistu v Palúdzke a oprava drevenej šindľovej strechy na Kostole sv. 

Ladislava v Bodiciach. x Odd. mládeže, športu a kultúry
6 639 I 13.4 splnené 6 639

Mesto LM každoročne podporuje katolícku cirkev na

území mesta (jednotlivé farnosti sa ročne

obmieňajú).

39

Rekonštrukcia a modernizácia chodníka expozície Tatrín x Múzeum Janka Kráľa

3 000 I 13.6 splnené 14 799

Realizácia rekonštrukcie prístupového chodníka do

expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa v

historickom objekte starej evanjelickej fary.

Výsledkom projektu je dôstojný bezbariérový prístup

do expozície s parkovou úpravou a umelecky

hodnotná pamätná tabuľa pripomínajúca Žiadosti

slovenského národa. (Nevyhnutne navýšené finančné

plnenie bolo po schválení zriaďovateľom vykryté z

úspory projektu 40.) 

40

Zriadenie stálej expozície súdnej siene Liptovskej stolice v stoličnom 

dome x Múzeum Janka Kráľa

20 000 I 13.6 splnené 7 479

Realizácia interaktívnej expozície súdnej siene

Liptovskej stolice v historicky autentických

priestoroch prvého Stoličného domu. Vysokú mieru

interaktivity expozície zabezpečuje inštalácia replík

mobiliáru a audiovizuálnych prvkov (Úsporené

finančné prostriedky boli použité po schválení

zriaďovateľom na dofinancovanie plnenia projektu

39.)

41

Rekonštrukcia a modernizácia WC a šatne účinkujúcich v Dome kultúry x Dom kultúry

20 000 I 13.5 splnené 15 746
Realizáciou rekonštrukcie sociálnych zariadení sa

zvýšila úroveň poskytovaných služieb v Dome kultúry

42

Rekonštrukcia a modernizácia vestibulu klubovej sály Dome kultúry x Dom kultúry

20 000 I 13.5 splnené 20 000

Rekonštrukcia bola realizovaná z dôvodu efektivity -

šetrenie energií na vykurovanie a zároveň sa rovnako

rozšírili služby pre návštevníkov zariadenia

43 Rekonštrukcia zariadenia a techniky - stmievače - DIMRE - veľká sála 

Domu kultúry x Dom kultúry

30 000 I 13.5 splnené 29 994

Technické zariadenie stmievania vo veľkej sále Domu

kultúry vykazovalo už dlhodobo poruchovosť a

nefuknčnosť vzhľadom k jeho technickej zastaranosti
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44
Podporovať činnosť študenstkého parlamentu a iné mládežnícke aktivity v 

meste x x x

Odd. mládeže, športu a kultúry. 

Dom kultúry 0 I x nesplnené 0
Pracovníčka ktorá mala v kompetencii Študentský

parlament ukončila pracovný pomer. 

45

Podpora rozvoja prioritných športov x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

1 362 040 I 12.3 splnené 629 493

Mesto historicky podporuje päť prioritných športov,

medzi ktoré patria hokej, futbal, vodný slalom,

lyžovanie a posledné roky i basketbal formou dotácií

priamym zapojením ako aj podporou významných

športových aktivít.

46

Rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna x x x

Odd. mládeže, športu a 

kultúry/odb.výstavby

4 167 265 I/E 12.3
čiastočne 

splnené
2 418 073

V rámci plánovanej rekonštrukcie zimného štadióna

bolo zrealizované : prístavba a stavebné úpravy

severnej tribúny, stavebné úpravy západnej tribúny,

rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia šatní južnej

tribúny, rekonštrukcia vstupov pre návštevníkov s

osadením turniketov.

47

Rekonštrukcia MFK Tatran Lipt. Mikuláš x

Odd. mládeže, športu a 

kultúry/odb.výstavby

1 125 000 I/E 12.4
čiastočne 

splnené
1 250 000

Rekonštrukcia MFK Tatran začala na základe

stavebného povolenia a verejného obstarávania

dodávateľa (AKORD Stavby, s.r.o.) v roku 2018,

ukončená bude do 31. 3. 2019. Ku koncu r. 2018 boli

ukončené a zúčtované výkony v rozsahu 77%. ZOD.

Čiastočne už bola skolaudovaná západná tribúna a

stavebný objekt, takže 9. 3. 2019 sa už na štadióne

odohrá prvý zápas. Financovanie akcie prebieha

podľa podnikateľského zámeru. Formou úveru bolo

prefinancovaných 30% nákladov, vkladom MFK 10%

a z dotačných zdrojov sa dofinancúva 60% nákladov.

Priebeh investičnej akcie je beproblémový, bude

však potrebné finančne ošetriť terénne úpravy

ihriska v okolí tribún a za tribúnam a pod. a nové

priestory vybaviť potrebným nábytkom. Odhadovaná

suma predstavuje  cca 180 000 €. 

48 Výmena šatňových skriniek v šatniach pre návštevníkov  (muži + ženy) v 

objekte krytej plavárne x

Odd. mládeže, športu a 

kultúry/VPS
24 000 I 12.3 splnené 24 000

Zastarané a časom opotrebované šatňové skrinky

boli vymenené v zmysle nálezu RÚVZ v LM

49
Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka - sociálne zariadenia a 

izby x x

Odd. mládeže, športu a 

kultúry/odb.výstavby
40 000 I 12.5 splnené 25 000 Obnova a zhodnotenie majetku mesta 

50

Realizácia športových podujatí pre deti a mládež: Mesto deťom a mládeži x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

30 660 I 12.1 splnené 9 463

Technicko-organizačné zabezpečenie športových

podujatí (materiál, ozvučenie, technika,

moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné

programy, medaile, diplomy, občerstvenie

účastníkov podujatia, propagácia a iné),

organizovaných mestom, prípadne podujatí, na

ktorých mesto participuje organizačne i finančne:

- Olympiáda stredných škôl,

- Športová olympiáda základných škôl v partnerskom

meste Opava (žiaci základných škôl na území mesta

Liptovský Mikuláš a žiaci partnerského mesta Opava

).

- Športové súťaže - základné školy,

- Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta,

- Viacboj všestrannosti - 4. ročníky,

- Deň rodiny (už tradične zaplnené námestie len

potvrdzuje, že nie všetci „holdujú“ nákupným

centrám a doprajú svojim rodinám spoločný deň s

množstvom aktivít),

- Stoličný streetbalový turnaj,

- Žiacky vodný slalom,

- Atletika 5. ročníkov ZŠ,

- Deň chôdze, podujatie jediné svojho druhu v rámci

SR
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51

Realizácia a participácia pri organizácii regionálnych, medzinárodných 

podujatí na území mesta x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

112 500 I 12.2 splnené 34 898

Mesto LM organizuje, resp. participuje na množstve

tradičných športových podujatí, medzi najznámejšie

patria:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké

podujatie s medzinárodnou účasťou),

- Medzinárodné liptovské slalomy, Ondrašovecká

horička (celoslovenské bežecké podujatie s

medzinárodnou účasťou), Výročia športových klubov,

Vyhodnotenie športovcov, Šachový turnaj

V4,Národný výstup na Kriváň,Medzinárodný

tatranský slalom (60. ročník),Mestský tenisový

novoročný turnaj pre deti a mládež,Peter Open –

tenisový turnaj pre dospelých, Minibasketbalová

žiacka liga žiakov základných škôl na území mesta

(celoročný projekt s vyhodnotením počas Stoličných

dní), VCDJ,

- Športový deň zdravotne znevýhodnených. Z roka na

rok sa počet účastníkov tohto jediného športového

podujatia v okrese, regióne zvyšuje. Určite je to i

dôsledkom toho, že tento typ podujatia sa realizuje

len v našom meste. Stalo sa teda už okresným

podujatím a v prípade priaznivého počasia (pre

zdravotne znevýhodnených je to dôležitý prvok), sa

ho napríklad v roku 2018 zúčastnilo viac ako 300

účastníkov s rôznym postihnutím.

52
Areál vodého slalomu - modernizácia objektov a zariadení AVS x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

30 000 I 12.3 splnené 11 000 Zhodnotenie majetku mesta.

53

Údržba multifunkčných športových ihrísk  - ZŠ Janka Kráľa x x x OMŠaK/odb.výstavby/VPS

12 657 I 12.5 splnené 11 209

V roku 2018 bol sme realizovali opravu umelého

trávnika nachádzajúceho sa v itinerári ZŠ J. Kráľa.

Poškodený umelý trávnatý koberec bol vymenený a

ihrisko bude zrevitalizované.

Na ihrisku v itinerári ZŠ M. Janošku sa v letných

mesiacoch realizovala úprava oplotenia (osadenie

novej vstupnej brány a montáž ochranných sietí na

južnej strane ihriska).   

54

Prevádzka mestskej plavárne x x x OMŠaK, VPS

835 250 I 12.4 splnené 271 630

Mesto LM zabezpečuje prevádzku jedinej krytej

plavárne na území mesta s cieľom zvyšovania

plaveckej gramotnosti obyvateľov.

55
Úprava bežeckých tratí x x x Odd. mládeže, športu a kultúry

4 000 I 12.2. nesplnené 0
Pre nepriaznivé klimatické podmienky sa aktivita

nerealizovala.

56
Kanoe tatra Klub - Svetový pohár seniorov 2018 vo vodnom slalome x Odd. mládeže, športu a kultúry

20 000 I 12.3 splnené 15 000

Podpora prioritného športu - vodný slalom a

prezentácia mesta na jednom z vrcholných

športových podujatí

57 Údržba verejných športovísk x x x OMŠaK/VPS 3 800 I 12.5 splnené 3 515
Realizovali sme opravu oplotenia verejného

športoviska v Palúdzke a v FC 34 Palúdzka.

58

Novostavba komunitného centra Hlboké x x x

Odd. projektového 

manažmentu/Odd.výstavby

319 997 I/E 17.2
čiastočne 

splnené
7000

V roku 2018 bola spracovaná projektová

dokumentácia a podpísaná zmluva o nenávratný

finančný príspevok. Realizácia plánovaná na rok

2019.

59

Rekonštrukcia a modernizácia budov denných centier x x x Odbor sociálny

20 000 I 15.1 splnené 5884

V rámci modernizácie bola vykonaná údržba budov

denných centier (výmena okien a dverí - Klub

seniorov 3) a obnova interiéru (nákup stoličiek do

Klubu seniorov Iľanovo). 

60

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

22 000 I/E 15.5 splnené 4254

V rámci plánovanej aktivity bolo nákupených 25 ks

antidekubitných matracov, paplóny, vankúše,

posteľná bielizeň a polohovateľné kreslá pre klientov

ZPS a DSS.
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61
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich na 

území mesta x x x Odbor sociálny

360 000 I
15.1.4, 

15.1.6, 15.3 
splnené 133103

Mesto podporilo sociálne služby a poskytlo finančný

príspevok pre Spiškú katolícku charitu, Evanjelickú

diakoniu, Slovenskú katolícku charitu - Denný

stacionár, Spišská katolícka charita - Zariadenie pre

seniorov Lisková 

62

Poskytnutie finančného príspevku na projekt prepravnej služby x x x Odbor sociálny

15 000 I 15.1.4 splnené 4532

Finančný príspevok mesta na prepravnú službu bol

poskytnutý Slovenskému červenému krížu - územný

spolok Liptov. 

63 Vypracovať zámer a projektovú dokumentáciu na vybudovanie nového 

zariadenia sociálnych služieb ( budova bývalej psychiatrie) x x Odbor sociálny/Odb.výstavby

25 000 I/E 17 nesplnené 0

Na projektový zámer je spracovaná interná štúdia

uskutočniteľnosti. Aktuálne sa čaká na výzvu z

externých zdrojov na financovanie celej

rekonštrukcie. 

64
Zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre komunitné centrum x x x Odbor sociálny

6 500 I/E 15.1 splnené 1600

V rámci modernizácie za zakúpil nový nábytok (pc -

stolíky a skrinky) a ďalšie drobné vybavenie

kancelárie. 

65

Pokračovať v projekte terénnej sociálnej práce x x x Odbor sociálny

90 000 I/E 15.4 splnené 27780

Projekt pokračoval aj v roku 2018. Sociálne

pracovníčky sú platené Implementačnou agentúrou

Ministerstva práce soc. vecí a rodiny. Organizačne

patria pod komuniné centrum.

66

Pokračovať v činnosti nocľahárne v Hlbokom x x x Odbor sociálny

149 000 I/E 15.1 splnené 54117

Prevádzka pokračovala počas celého roka 2018 v

zmysle príslušného VZN. V rámci projektu MPSVR SR

sme získali finančný príspevok v sume 5780 eur na

materiálno-technické vybavenie nocľahárne. V

uvedenej sume je finančný príspevok z MPSVR SR vo

výške 17280 eur). +  5780 na projekt z MPSVR SR.

67 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby - Slovenský červený 

kríž x x x Odbor sociálny
15 000 I 15.1 splnené 1500

Na starostlivosť pre občanov bez prístrešia

(prevádzka nocľahu v priestoroch Slovenského

červeného kríža a na varenie polievok).

68

Realizovať modernizáciu budovy a vybavenie tried v detských jasliach x x x Odbor sociálny

20 000 I 15.2.1 splnené 13090

V rámci modernizácie detských jasli bola

zrealizovaná výmena okien a dverí, modernizácia

kuchyne a interiéru tried a nákup detského prádla a

detských hračiek.

69
Pomoc ľuďom bez prístrešia x x x Odbor sociálny

4 400 I 15.1 splnené 585

Mesto Ľuďom bez prístrešia už každoročne

usporiadalo vianočné posedenie s kapustnicou.

Všetkým boli odovzdané vianočné balíčky.

70

Vypracovať príp. aktualizovať  Komunitný plán sociálnych služieb mesta x Odbor sociálny

0 I x splnené 0

Komunitný plán mesta bol spracovaný v roku 2016. S

jeho aktualizáciou sa zatiaľ nepočíta, nakoľko

obsahuje všetky potrebné náležitosti v zmysle

zákona. Plán je platný do konca roku 2020, následne

bude spracovaný nový v zmysle národných priorít

rozvoja sociálnych služieb. 

71
Zrealizovať projekt zameraný na finančnú gramotnosť Rómov x x x Odbor sociálny

700 E x nesplnené 0
V roku 2018 nevyšla výzva cez ktorú by sa

prefinancovať , ale s aktivitou sa naďalej plánuje. 

72

Realizovať vzdelávacie projekty zamerané na MRK v prípade výzvy x x x Odbor sociálny

700 E x splnené 3016

Mesto sa pravidelne zapája do vzdelávacích

projektov zameraných na marginalizované rómske

kumunity.  Za rok 2018 to boli nasledovné : 

1/ Spolu nám to pôjde lepšie - grant Žilinského

samosprávneho kraja - 456 EUR, 

2/Futbal nás baví - Nadácia KIA MOTORS Slovakia

1564 EUR, 

3/ Aj my niečo dokážeme - Nadácia pre deti

Slovenska - 996 EUR.

73

Pasportizácia ľudí bez prístrešia na území mesta x x x Odbor sociálny

0 x splnené 0

V marci 2018 bola zamestnancami odd. sociálnych

služieb vykonaná pasportizácia obyvateľov bez

prístrešia na území mesta. V meste evidujeme 69

takýchto ľudí.
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74

Pasportizácia Rómskych obydlí na území mesta x x x Odbor sociálny

0 x splnené 0

Pasportizácia rómskych obydlí bola vykonaná na ul.

Priemyselnej a Kláštornej - lokalita za Zvonicou. Žije

tu 28 občanov MRK z celkového počtu cca 100

obyvateľov MRK V mestskej časti Okoličné. V lokalite

Priemyselná bolo napočítaných 82 rómskych

občanov. 

75
Vypracovať energetické audity bytových domov vo vlastníctve mesta x x x

Odd. správy bytov a nebytových 

priestorov
30 000 I 14.1 splnené 15000

V súčasnosti máme spracovaných 17 energetických

certifikátov budov a 2 energetické audity budov.

76
Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania  - KD Demänová x

Odd. správy bytov a nebytových 

priestorov
19 540 I 14.3 splnené 19540

Zrekonštruované ústredné vykurovanie v budove

kultúrneho domu.

77
Prestrešenie balkónov BD Pavla Štraussa x

Odd. správy bytov a nebytových 

priestorov
18 970 I 14.1 splnené 18970

Vybudovanie nového prestrešenie balkónov

bytového domu Pavla Štraussa.

78

Výmena okenných výplní 2NP objektu Župný dom x x x

Odd. správy bytov a nebytových 

priestorov

135 000 I 14.3 splnené 35 000

V roku 2018 bola zrealizovaná výmena okien 2

nadzemného podlažia na východnej strane objektu

Župný dom.

79
Obnova a zatepľovanie bytových domov vo vlastníctve fyzických osôb x x x odd. ŠFRB

2 400 000 E ŠFRB, EÚ splnené 1 468 200 V roku 2018 prebehla komplexná obnova 272 b.j.

80

Realizácia projektu zvýšenia bezpečnosti a prevencie kriminality + nákup 

duokontajnera x

Odd. projektového 

manažmentu/Mestská polícia

22 500 I/E 5.1 splnené 21 543

V zvýšenia bezpečnosti a prevencie kriminality v

sociálne vylúčených a rizikových lokalitách bolo

zakúpené vybavenie mestskej polície : 2 x

vysielačka, ručná kamera, alkohol tester, 2 x

notebook, 3 x navigácia do auta. Duokontajner slúži

ako vysunuté pracovisko mestskej polície v lokalite

Hlboké.

81
Realizácia projektu miestna občianska poriadková služba x x x

Odd. projektového 

manažmentu/Mestská polícia
123 200 I/E 5.1 splnené 34 302

V roku 2018 sa realizoval výkon miestnej občianskej

poriadkovej služby vo vytypovaných lokalitách mesta.

82

Modernizácia a rozšírenie  kamerového systému x

Mestská polícia, Oddelenie 

projektového manažmentu

26 000 I/E 5.1 splnené 25 000

V roku 2018 bola podaná žiadosť na výmenu a

rozšírenie kamerového systému, ktorá bola

schválená. Realizácia je naplánovaná na rok 2019. V

rámci projektu bude zabezpečené rozšírenie

kamerového systému, výmena nefunkčných kamier a

monitorov + modernizácia príslušentsva. 

83
Aktivity zamerané na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti ( séria besied pre jednotlivé cieľové skupiny) x x x Mestská polícia

0 I x splnené 0

V rámci preventívnych opatrení zorganizovala

Mestská polícia niekoľko besied pre materské a

základné školy,Kluby dôchodcov a iné inštitúcie,

ktoré prejavili záujem.

84
Prípravná a projektová dokumentácia -protipovodňové opatrenia Bodice, 

Ploštín x odbor výstavby
15 000 I 5.1

čiastočne 

splnené
1789

Spracovaná PD. Realizácia plánovaná na roky 2019-

2020.

85
Protipovodňové opatrenia - Iľanovo x odbor výstavby

110 000 I/E 5.4 splnené 0
Spracovaná PD. Realizácia plánovaná na roky 2020 -

2022.

86

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice x

Odd. projektového 

manažmentu/Odb.výstavby

30 600 I/E 17.2 splnené 30 593

V rámci projektu sa vytvorila sa nová dispozícia,

namiesto skladu kuchynka a toaleta. Nové rozvody

elektroinštalácie a zdravotechniky,nové povrchové

úpravy a tepelné izolácie podlahy a stropu, nové

výplne okná a dvere, nová krytina strechy a odkvapu.

Fasáda natretá fasádnou farbou, nová prípojka

nízkeho napätia s rozvádzačom, spevnenie stĺpa na

sušenie hadíc. Projekt v plnom rozsahu zrealizovaný

v roku 2018.

87
Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová x

Odd. projektového 

manažmentu/Odb.výstavby
38 800 I/E 17.2 splnené 30 000

Projekt bol schválený v roku 2018 v sume 30 000

EUR. Bolo vydané územné rozhodnutie stavby.

Realizácia plánovaná na roky 2019-2020.

88
Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ploštín x x odbor výstavby

40 000 I/E 5.3 splnené 29 025

Projekt bol schválený v roku 2018, V zmysle dodatku 

nám bola schválená suma 29 025 EUR. 

Realizácia projektu naplánovaná na rok 2019.
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89

Finalizácia a aktualizácia novej webovej prezentácie mesta x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania ,IC, Odd. informatiky

9 000 I 2.0  splnené 658

Redizajn a vytvorenie nových informačných štruktúr

v sekcii Návštevník na oficiálnej mestskej web

stránke (príprava nových marketingových textov a

fotodokumentácie).

90

Turistická mobilná aplikácia, vrátane audiosprievodcov v 3 sakrálnych 

pamiatkach a Háji Nicovô x x x Informačné centrum

3 000 I/E 2.0 splnené 1008

Aplikácia ponúka audiosprievodcov v sakrálnych

pamiatkach (Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol,

Synagóga) a Lesoparku Háj-Nicovô, 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.

91

Vytvorenie nového audiovizálneho systému prezentácie (Evanjelický 

kostol, Háj Nicovô-projekt Kultúrno – prírodná oddychová zóna Háj 

Nicovô) x Informačné centrum

2 600 I/E 2.0 splnené 2600

Prezentácia Evanjelického kostola obsahuje

interaktívnu mapu, body záujmu v interiéri aj

exteriéri pamiatky, textovú aj obrazovú časť a

audionahrávky v 3 jazykových verziách. Prezentácia

Lesopark Háj-Nicovô propaguje náučné chodníky

Vojenská história, Príroda a krajina okolo nás a

bežecké Kyslíkové trasy mikulášskych olympionikov

prostredníctvom textových informácií, fotogalérií a

máp. Náučné chodníky sú doplnené o

audiosprievodcov v 3 jazykových verziách. 

92

Podpora produktu sprievodcovských služieb "Liptovský Mikuláš 7 x inak" - 

inovácia prehliadkovej trasy Jánošíkova cesta-v súvislosti s vybudovaním 

expozície súdnej siene-MJK x Informačné centrum

1 000 I 2.0 splnené 1000

Trasa bola prepracovaná v nadväznosti na ďalšie

aktivity jánošíkovských tradícií, doplnená o nové

poznatky a zaujímavostí zo života Jánošíka, vtedajšej

doby, oživená legendami. Súčasne bol zostavený

nový spoločný program v spolupráci s MJK „Jánošík

od kolísky až po šibenicu“, ktorý bol v júli a auguste

2018 prezentovaný každý piatok a pri špeciálnych

príležitostiach. 

93

Vydanie produktového letáku "Mikulášska synagóga" x x x Informačné centrum

2 500 E 2.0 splnené 800

Leták opisuje históriu židovskej komunity od roku

1720, kedy do Liptovského Mikuláša prišli prvé

židovské rodiny. Zaujímavosti štýlovej synagógy,

ktorá vyniká netradičným prepojením klasicistického

exteriéru so secesným interiérom s bohatou modro-

zlatou štukovou výzdobou. Vydaný v počte 12-tis. ks

v slovenskej, anglickej a poľskej verzii, určený na

bezplatnú distribúciu. 

94

Vydanie produktového letáku "Kostol sv. Mikuláša" x x x Informačné centrum

2 500 E 2.0 splnené 700

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. 

95

Vydanie produktového letáku "Evanjelický kostol" x Informačné centrum

3 000 I/E 2.0 splnené 1800

Leták opisuje históriu a osobnosti evanjelického

zboru, atraktivity jedného z najväčších evanjelických

kostolov na Slovensku, vrátane unikátnej výstavy

bohoslužobných textílií a predmetov. Vydaný v počte

12-tis. ks v 3 jazykových verziách, určený na

bezplatnú distribúciu.

96

Vydanie celoročného propagačného materiálu Liptovský Mikuláš - 

Sprievodca atraktivitami - 12 NAJ HC x x x Informačné centrum

18 000 I/E 2.0 splnené 1500

Približuje 12 najväčších atraktivít historického centra,

akými sú Múzeum Janka Kráľa s Jánošíkovou

mučiarňou, Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Slovenské

múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva či

Evanjelický kostol. Vydaný v počte 10-tis. ks v 3

jazykových verziách, určený na bezplatnú distribúciu.
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97

Reedícia produktových letákov Rodiny s deťmi x x x Informačné centrum

2 500 I/E 2.0 splnené 850

Celoročný leták, ktorý prezentuje možnosti 13

programov v meste vhodných pre rodiny s deťmi.

Vydaný v počte 20-tis. ks v 3 jazykových verziách,

určený na bezplatnú distribúciu.

98
Produktový leták - Sakrálne pamiatky mesta x x x Informačné centrum

3 500 I/E 2.0 nesplnené 0

Spoločný produktový leták nebol spracovaný, z

dôvodu zabezpečenia samostatných letáku ku každej

sakrálnej pamiatke.

99

Rozvoj produktu pre rodiny s deťmi,  Nastavenie cielenej kampane, 

tvorba suvenírov s postavičkami jednotlivých maskotov Mikuláša x x x Informačné centrum

3 000 I/E 2.0 splnené 2000

Zavedenie zdieľanej propagácie (každý účastník

projektu používa spoločné logo a propagačné

materiály produktového balíka pre rodiny s deťmi),

uvedenie suvenírov s postavičkami maskotov

Mikuláša (magnetky, hrnčeky, tričká,...), zapojenie

balíka do regionálnej ponuky pre rodiny s deťmi

"Liptoviedky", kde je príbeh mesta prezentovaný

formou rozprávky.

100

Organizovanie konferencie s workshopmi "Mestský cestovný ruch" x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania/Informačné centrum

4 500 I/E 2.0 splnené 1 500

IV.ročník konferencie uskutočnený dňa 24.10.2018

zameranej na ponúkané produktové portfólio v rámci

mestského cestovného ruchu v meste Liptovský

Mikuláš za roky 2015-2018. Mesto napĺňa ambíciu

vystupovať v rámci regiónu s vlastnou vyprofilovanou

ponukuou v oblasti CR.Na konferencii oprednášal

prezentáciu na tému Súčasnosť a budúcnosť CR v

rámci Slovenska Ing. Paule, riaditeľ stratégie a analýz

na Ministerstve dopravy a výstavby SR. 

101
Pokračovať v značení metstkých rekreačných cyklotrás x x x OOCR

3 000 E x splnené 1000

V roku 2018 boli obnovené značenie na týchto

trasách : Vlkolínec - Pribylina, Iľanovo - Kvačany

Bobrovník - Trstené. 

102

Vytvorenie náučných trás na Háji a osadenie informačných tabúľ x

OOCR/Odd.projektového 

manažmentu/Odd.životného 

prostredia

13 000 I/E 2.0 splnené 13 000

Zámerom projektu mestskéhoolesoparku je zlepšiť

funkčnosť a atraktívnosť tejto lokality a vybudovať

kultúrno-prírodnú oddychovú zónu pre návštevníkov

Liptova, obyvateľov Liptovského Mikuláša a blízkeho

okolia. V roku 2018 bolo osadených 12 infotabúľ v

rámci náučných trás zameraných na poznávanie

prírody, vojenskú históriu a šport.

103

Organizovanie tradičných podujatí - Stoličné dni x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 

30 000 I 2.0 splnené 31 598,57

Trojdňové tradičné podujatie, ktoré sa považuje za

otvorenie letnej turistickej sezóny sa konalo v dňoch

14.-16.06.2018. Tradičný jarmočný predaj spolu s

obľúbenou remeselnou uličkou bol obohatený o

bohatý kultúrny program v rámci ktorého vystúpila

domáca kapela Ploštín Punk, bubnová show

Batida.Mestom sa niesol taktiež historický sprievod.

104

Organizovanie tradičných podujatí  - Mikulášsky jarmok x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 

33 600 I 2.0 splnené 33 811

Začiatok zimnej turistickej sezóny každoročne otvára

Mikulášsky jarmok. Trojdňové podujatie bolo v

termíne 06. - 08.12.2018 kde sa odprezentovali

známe slovenské aj domáce kapely. Nechýbala

tradičná remeselná ulička a jarmočný predaj

105

Organizovanie Mikulášskeho leta x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 

84 000 E 2.0 splnené 74 600

Mikulášske leto prebehhlo v termíne od 04.07.2018-

31.08.2018 kedy vyvrcholilo podujatím Rozlúčka s

prázdninami. V rámci mikulášskeho leta bolo

zrealizovaných vyše 100 podujatí. Na aktivite

finančne participuje OOCR Liptov, Dom kultúry a

mesto Liptovský Mikuláš.
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106

Organizovanie tradičných podujatí - Švábkafest x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 

48 000 E 2.0 splnené 17 000

4.ročník tradičného podujatia zameraného na

zemiakársku tradíciu v našom meste sa uskutočnilo

dňa 07.09.2018. odprezentovali sa zemiakové

receptúry, prebehol casting TV JOJ na show Moja

mama varí lepšie ako tvoja. Podujatie uzavrelo

vystúpenie Kollárovcov, ktorí pritiahli na Námestie

osloboditeľov tisícky ľudí. 

107
Vianočné trhy x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 
9090 I 2.0 splnené 3030

4. ročník trojdňového podujatia spojeného s

vianočným predajom a kultúrym programom

108

Vytvorenie videoprezentácie mesta x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 
3 000 E 2.0 splnené 0

Promo spot ako pozvánka do mesta Liptovský

Mikuláš kde sú zachytené tradičné podujatia a

kultúrne dianie.

109
Podpora podujatí na oživenie centra mesta v zimnej sezóne "Večerné 

stredy" x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 

15 000 E 2.0 splnené 5000

V termíne od 17.01. do 21.3.2018 bol každú stredu v

čase od 19:30 pripravený ineratktívny program s

historickými osobnosťami a gastro ochutávnkou v

MJK.

110
Podpora marketingovej prezentácie mesta ako "NAJ mesta 2017" x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 
5 000 I 2.0 splnené 0

Propagácia loga NAJ mesta SR 2017 na všetkých

tlačovinách mesta LM.

111
Získanie chráneného zemepisného označenia "Liptovské droby" a jeho 

marketingová podpora x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 
0 I 2.0 nesplnené 0

OZ Liptovské droby k dátumu 31.12.2018 nezískalo

chránené zemepisné označenie.

112
Vybudovanie jednotného informačno-navigačného systému do centra 

mesta x x x

Odb. životného prostredia a 

dopravy
20 000 I 2.0

čiastočne 

splnené
0

Vypracovanie štúdie je v rozpočte na rok 2019 a jej

príprava sa realizuje.

113 Organizovať pravidelné stretnutia (min. 1x ročne) s podnikateľmi na 

území mesta x x x

odd. marketingu a podnikania, 

kancelária vedenia mesta

0 I x splnené 0

V roku 2018 prebiehali priebežné rokovania s

podnikateľmi na území mesta a riešenia problémov

aj v rámci OZ Živé námestie

114
Pravidelne realizovať prieskum potrieb podnikateľov v meste x x x

odd. marketingu a podnikania, 

odd. projektového manažmentu
0 I x splnené 0

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

zvoláva stretnutie s ubytovateľmi, kde je priestor aj

na prieskum ich potrieb

115 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, odbor 

výstavby
0 I x splnené 0

V roku 2018 bol spísaný zoznam prebytočného

majetku, ktorý slúži aj pre potreby podnikateľkých

subjektov v meste.

116 Podpora podnikateľských subjektov v centre mesta v spolupráci so Živým 

námestím x x x

Oddelenie marketingu a 

podnikania 
0 I 2.0 splnené 0

Spolupráca pri organizovaní podujatí s OZ Živým

námestím - Medzinárodný deň žien, Lampiónový

sprievod, Prvá míľa Liptova a i.

117 Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole L. 

Mikuláš x x útvar hl.architekta

6 710 I 1.3 splnené 5178

Doplatenie za návrh a čistopis poľa uzatvorenej

zmluvy doposiaľ nevyplatené, návrh je pripravený na

verejné prerokovanie

118

Územný plán zóny Ploštín x útvar hl.architekta

2 438 I 1.3 splnené 2438,4

Vyplatené za čistopis podľa uzatvorenej zmluvy 

Územný plán zóny Ploštín bol schválený v MsZ LM

uznesením č. 31/2018 zo dňa 12.4.2018 a VZN č.

2/2018/VZN a bol uložený podľa stavebného zákona

č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

119
Územný plán zóny Trnovecká zátoka x útvar hl.architekta

7 900 E 1.3 splnené 4500

Doplatenie za návrh a čistopis podľa uzatvorenej

zmluvy. Návrh bol verejne prerokovaný dňa

28.2.2018

120

Územný plán zóny lokalita č. 13 - Demänová Juh x x útvar hl.architekta

9 000 I 1.3 nesplnené 0

Predmetný ÚP nebol obstaraný, komisia územného

rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v

Liptovskom Mikuláši odporučila neobstarávať v roku

2018 územný plán zóny Demänová-Juh 

a plánované financie v roku 2018 použiť na Zmeny a

doplnky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v

súvislosti s prebiehajúcimi zmenami

majetkovoprávnych vzťahov a investič-

ných zámerov v predmetnom území.
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121

Príprava a organizácia odborných workshopov pre verejnosť v rámci 

podpory komunitného plánovania x x x

útvar 

hl.architekta/Odb.výstavby/Komu

nálny manažér mesta

0 I 1.3 splnené 0

V rámci obstarávania uzemnoplánovacej

dokumentácie sa uskutočňujú verejne prerokovania s

občanmi –zmeny a doplnky ÚPN mesta LM a

územné plány zÓn mesta LM. Tatiež prerokovávame

z občanmi petície a zámery výstavby.

122

Prípravné projektové dokumentácie : Vnútroblok 1. mája 1949, ul. 

Jesenského, Kolónia 1.2.3., Ul. Prídavky, ul. Kpt. Nálepku, ul. Chalúpkova, 

ul. Socháňova, Nábr. 4. apríla parkoviská + kontajnery, ul. Nová, ul. 

Pltnícka, Vnútroblok Majerská - Socháňova - Borbisova - Za Havlovci, ul. 

Vrbická parkoviská,  ul. Priemyselná, ul. Tomášikova chodník, Križovatka 

Podbreziny - svetelná signalizácia, ul. Lounská, ul. Cédrová, Tehliarska 

vnútroblok 255/1,  Chodník I/18 Palúdzka, ul. Lesnícka, ul. Palúčanská VO 

+ autobusová zastávka, ul. Mlynská, ul. Pod Sitieňom, ul. Bodická, Na kút, 

Ul. Ku družstvu, ul. Spojovacia, ul. K cintorínu, ul. Výhon, Cyklochodník 4. 

etapa, Cyklochodník do LH, Cesta na cintorín Okoličné, ul. Vrchhrádok, ul. 

Pod horou.

x x x
Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
130 000 I 8.3

čiastočne 

splnené
25 000

V roku 2018 boli zazmluvnené a vypracované

projektové dokumentácie na : Vnútroblok 1. mája

1949, Vnútroblok Majerská - Socháňova - Borbisova -

Za Havlovci, Ul. Borbisova - parkoviská, ul. Vrbická

parkoviská, Križovatka Podbreziny - svetelná

signalizácia, Chodník I/18 Palúdzka, ul. Palúčanská

VO + autobusová zastávka, ul. Chalúpkova,

Vnútroblok uL. Tehliarska, ul. Na kút ( Ploštín), ul.

Bodická, 

123

Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

54 000 I/E 8.3 splnené 47626

V priebehu roka 2018 bolo vyznačených ďaľších 9

frekventovaných priechodov pre chodcov týmto

systémom. ( Ul. Obslužná, Dubová, Štefánikova, Čsl.

Brigády, 1. mája, Bellova, Borbisova. Časť investície

vo výške 23 807 € bola hradená zo získaného grantu

MV SR.

124

Svetelná signalizácia - križovatka Podbreziny x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

70 000 I 8.3
čiastočne 

splnené
0

Bola spracovaná projektová dokumentácia stavby

potrebné dopravnoinžinieske posúdenia. Projekt bol

predložený SSC na vyjadrenie, ktoré do konca roka

2018 nebolo doručené.

125

Rekonštrukcia a modernizácia - vnútroblok Komenského 1317 - 18 x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby

270 000 I 8.3 splnené 251 694

V rámci rekonštrukcie boli vytvorené parkovacie a

spevnené plochy vo vnútrobloku obytných domov na

ulici Komenského 1317 -18.

126

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Bernolákova x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby

75 420 I 8.3 splnené 69 712

V rámci rekonštrukcie bola v celom profile

zrekonštruovaná časť ulice Bernolákovej s

odvodnením.

127 Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Jilemnického II. etapa (vnútroblok 773 

a 774) x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby

104 000 I 8.3 splnené 57 471

V rámci rekonštrukcie boli vytvorené parkovacie a

spevnené plochy vo vnútrobloku obytných domov na

ulici Jilemnického 773 a 774.

128

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Zgúta Vrbického komplet x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby

224 902 I 8.3
čiastočne 

splnené
170 831

V rámci rekonštrukcie bola v celom profile

zrekonštruované 2/3 ulice Zgúta-Vrbického s

chodníkom pre peších, vytvorením pozdĺžnych

parkovacích stáni, odvodnením a verejným

osvetlením.

129 Rekonštrukcia a modernizácia - Nový cyklopeší prepojovací chodník - 

Nábrežie J. Kráľa x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
0 I 8.3 splnené 5 535

Bol vytvorený nový prepojovací cyklochodník ako

spojnica medzi jestvujúcim cyklochodníkom a

miestnou komunikáciou na Nábreží Janka Kráľa.

130
Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Hradišská x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
192 246 I 8.3 nesplnené 0 Realizácia  presunutá do rozpočtu na rok 2019.

131
Rekonštrukcia a modernizácia - parkovacie plochy ul. Lipová x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
100 000 I 8.3 nesplnené 0

Investičná akcia presunutá na rok 2020 z dôvodu

rozporu s územným plánom mesta.

132
Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Tehliarska - II. časť x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
252 700 I 8.3 splnené 296 709

Komplexná rekonštrukcia ulice Tehliarskej s

odvodnením a rekonštrukciou chodníkov pre peších.

133
Rekonštrukcia a modernizácia - parkovisko ZŠ s MŠ Demänovská ulica x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
110 000 I 8.3 splnené 44 956

Pri objekte školy sa vytvorili nové parkovacie miesta

pre návštsvníkovZš s MŚ  Demänovská ulica.

134
Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Michalovská x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
27 574 I 8.3 splnené 41 142

V rámci rekonštrukcie bola v celom profile

zrekonštruovaná ulica Michalovská s odvodnením v

mestskej časti Demänová.

135
Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Popri kostole x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby
44 912 I 8.3 splnené 40 797

V rámci rekonštrukcie bola v celom profile

zrekonštruovaná ulica Popri kostole v mestskej časti

Bodice.
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136 Rekonštrukcia a modernizácia - úprava okolia kultúrneho domu po kostol 

(Iľanovo) x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby

50 000 I 8.3
čiastočne 

splnené
38 266

V roku 2018 sa realizovala prvá etapa pozostávajúca

v rekonštrukcii a výstavbe spevnených plôch. Ďalšia

etapa je zahrnutá v návrhu rozpočtu na rok 2019.

137
Rekonštrukcia a modernizácia - Chodník ul. Stošická + VO + rozšírenie 

cesty x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odb.výstavby

30 000 I 8.3
čiastočne 

splnené
6 597

V roku 2018 bola zrealizovaná príprava stavby,

realizácia presunutá do roku 2020 z dôvodu

komplikovaného riešenia železničného priechodu,

ktorý je súčasťou vozovky do Stošíc.

138

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 1.etapa x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby

515 416 I/E 17.2
čiastočne 

splnené
124 894

V rámci 1. etapy výstavby mikulášskej cyklotrasy boli

vybudované cyklopešie chodníky na ulici Štefánikovej

a 1.mája. Bola komplexne zrekonštruovaná ulica

Bernolákova (II.časť), vybudované spevnené plochy v

parku pri železničnej stanici na ulici Štefánikovej, v

Rohonciho záhrade, čiastočne osadený mobiliár.

Pokračovanie výstavby v roku 2019. 

139

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby

94 623 I/E 17.2
čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bola podaná žiadosť na realizáciu stavby

časti mikulášskej cyklotrasy na Štefánikovej ulici v

nadväznosti na 1. etapu, ktorá je v realizácii a na

jestvujúci cyklochodník na Jánošíkovom nábreží. 

140

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy - 4.etapa x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby

56 968 I/E 17.2
čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bola schválená žiadosť na realizáciu

stavby časti mikulášskej cyklotrasy v Parku

M.R.Martákovej v nadväznosti na 1. etapu, ktorá je v

realizácii.

141

Mikulášsky  cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – prepojenie 

s mestskou časťou Liptovská Ondrašová x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby

409 400 I/E 17.2
čiastočne 

splnené
0

V roku 2018 bola podaná žiadosť na realizáciu stavby

časti mikulášskej cyklotrasy ako prepojenie mesta

Liptovský Mikuláš s mestskou časťou Lipt. Ondrašová

v nadväznosti na už vybudovanú sieť cyklotrás a

cyklochodníkov v Lipt. Mikuláši.

142 Pokračovanie cyklochodníka smerom na východ ( lávka ponad 

Smrečianku, chodník po most v Záv. Porube) x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby
250 000 I/E 17.2

čiastočne 

splnené
0

V rámci prípravy stavby je potrebné zrealizovať

výkupy pozemkov pod navrhnutou trasou

cyklochodníka.

143
Rekonštrukcia chodníka ul. Nová x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby
31 000 I 8.1 splnené 13 987

V rámci údržby bol vymenený nový asfaltový kryt na

chodníku pre peších na ulici Novej.

144

Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/18 x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby

200 000 I 8.1
čiastoče 

splnené
149 891

V rámci údržby bol vymenený nový asfaltový kryt na

chodníku pre peších v úseku most Okoličné - Maytex,

v rámci celkovej opravy bola zrealizovaná oprava

verejného osvetlenia. Oprava ďalšieho úseku

chodníka je plánovaná  v roku 2019. 

145
Rekonštrukcia ul. Senickej x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby
60 000 I 8.1 splnené 47 016

V rámci údržby na ulici Senickej boli opravené

parkovacie miesta a spevnené plochy. 

146
Rekonštrukcia ul. Za ulicou (Ploštín) x

Odb.životného prostredia a 

dopravy/Odd.projektového 

manažmentu/Odb.výstavby
56 041 I 8.1 splnené 19 297

V rámci údržby bol vymenený nový asfaltový kryt na

miestnej komunikácii na ulici Za uliciou v mestskej

časti Ploštín.

147

Doplnková infraštruktúra - cyklodoprava x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

20 000 I/E 8.1 splnené 3000

Boli inštalované mapy cyklokomunikácií v mest, v

okolí cyklochodníka pribudli lavičky. Na odpočívadle

pri Iľanovskom moste pribudla verejná cyklopumpa,

ktorú sme vyhrali v rámci kampane Do práce na

bicykli 2018 

148
Zabezpečenie bezbariérovosti na miestnych komunikáciách a priechodov 

pre chodcov x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

30 000 I 8.1 splnené 6808

Každoročne upravujeme priechody pre chodcov na

bezbariérové. V roku 2018 sa takto realizovali

priechody na ul. 1. mája. Taktež v rámci veľkého

počtu rekonštrukcií chodníkov sa realizovali všetky

priechody ako bezbariérové

149

Prvky upokojenia dopravy na miestnych komunikáciách x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

30 000 I 8.1 splnené 5000

V problémových lokalitách došlo k osádzaniu

spomaľovačov. Upokojenie dopravy bolo realizované

aj umiestňovaním dopravného značnia - najmä

obytná zóna
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150

Modernizácia vozidlového parku MAD x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

2 000 000 I/E 7 nesplnené 0

Verejné obstarávanie nového dopravcu, ktorého

súčasťou je aj modernizácia vozidlového parku

nebolo do konca roku 2018 ukončené. Predpoklad

modernízácie je leto 2019

151
Príprava a realizácia kompletného informačného systému v meste x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy
30 000 I 8.1 nesplnené 0

V návrhu rozpočtu na rok 2018 neboli vyčlenené

prostriedky na tento účel. V návrhu rozpočtu na rok

2019 sú vyčlenené

152

SMART systémy v MAD x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

100 000 I/E 7 nesplnené 0

Verejné obstarávanie nového dopravcu, ktorého

súčasťou sú aj SMART systémy nebolo do konca roku

2018 ukončené. Predpoklad ich zavedenia je leto

2019. 

153

Rekonštrukcia a dobudovanie prístreškov mestskej autobusovej dopravy x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

20 000 I/E 8.3 splnené 22 564

Bolo realizovaných 5 nových prístreškov MAD

vrátane vybudovania a rekonštrukcie spevnených

plôch a to na ul. Penkalu, Vrlíkova, Ploštínska,

Ondrašovecká a Demänovská 

154

Zvyšovenia bezpečnosti cestnej premávky x

Odb.životného prostredia a 

dopravy, Odd. projektového 

manažmentu

24 000 I/E 8.3 splnené 23 807

Žiadosť o dotáciu podaná a schválená v roku 2018.

Projektová žiadosť na optické zvýraznenie

priechodov pre chodcov (umiestnenie dopravných

gombíkov, detektorov pohybov do vozovky) vo

vybraných lokaIitách.

155
Rozvoj elektromobility x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy
I/E 8.3

čiastočne 

splnené
0

V príprave prvá verejná nabíjacia stanica realizovaná

z externých zdrojov. Realizácia 2019

156

SMART systémy v parkovaní x x x

Odb.životného prostredia a 

dopravy

15 000 I/E 8.3 splnené 4850

V marci 2018 bola spustená mobilná aplikácia,

ktorou sa dá platiť za parkovanie na mestských

platených parkoviskách. Aplikácia taktiež naviguje

vodičov na parkoviská a poskytuje mnoho ďalších

funkcií. Ako nadstavba boli montované senzory

obsaditeľnosti parkovacích miesta na všetky ZŤP

parkovacie miesta v centre mesta, čo uľahčuje ZŤP

osobám navigáciu ku volným parkovacím miestam. 

157
Informačné a osvetové kampane s environmentálnou tematikou x x x

Oddelenie životného prostredia, 

Organizácia zodpovednosti 

výrobcov
15 000 I/E 6.2 splnené 2065

Informačná kampaň bola zameraná na triedený

odpad prostredníctvom plagátov, článkov v

mesačníku mesta, konferencie Separáčik .  

158
Dopracovanie koncepcie starostlivosti o zeleň x x Oddelenie životného prostredia

10 000 I 9.1 splnené 9700
Bol spracovaný Dokument starostlivosti o dreviny v

SZ časti Staré mesto.

159
Realizácia nových stavieb - skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie 

skládky x Oddelenie životného prostredia
1 650 000 I 6.2 splnené 0

Projektová dokumentácia je vypracovaná, podaná

žiadosť o stavebné povolenie

160
Nákup teleskopickej plošiny pre potreby VPS x

Oddelenie životného prostredia, 

VPS
60 000 I 6.2 splnené 60000

Bolo zakúpené viacúčelové komunálne vozidlo pre

VPS.

161
Výbeh pre psov ( projektová dokumentácia a realizácia) x Oddelenie životného prostredia

15 000 I 6.2 splnené 2000
Projektová dokumentácia je vypracovaná, stavebné

povolenie vydané.

162
Osadenie nových detských ihrísk x x x Oddelenie životného prostredia

20 000 I/E 6.2 splnené 9917
V roku 2018 boli zriadené dve detské ihriská v

mestkej časti Stošice a  Podbreziny Morušova ul. 

163

Vybudovanie kultúrno-prírodnej oddychovej zóny Háj Nicovô x x x Oddelenie životného prostredia

93 000 I/E 6.2 splnené 16 126

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

zabezpčovali práce spojené s osadením

informačných tabúľ, outdoorového ihriska, schodov

času.

164
Adaptácia mesta Liptovský Mikuláš na klimatické zmeny – Zelený Mikuláš x Oddelenie životného prostredia

15 000 I 9.1 splnené 14289

V rámci projektu bola uskutočnená výsadba drevín

na lokalite Podbreziny a Okoličné OZ TATRY a OZ

Lipa.

165

Zber BRO pre kompostáreň v Lipt. Mikuláši x

Oddelenie životného prostredia, 

odd.projektového manažmentu

745 800 I/E 17.2 splnené 745 450

V rámci projektu mesto získlao traktor, drvič,

traktorový náves, naťahovacie kontajnery 10 ks,

zberové vozidlo, hákový nťahovač, 3000ks zberných

nádob na BRO v hodnote 745 450 €.

166
Podpora činnosti karanténnej stanice Očami psa x x x Oddelenie životného prostredia

35 000 I 9.2 splnené 14996
Dotácia na prevádzku karanténej stanice

prevádzkovanej OZ Očami psa

167
Podpora činnosti Rybárskeho zväzu - zarybnenie revírov mestskej 

organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Lipt.Mikuláši. x x x Oddelenie životného prostredia
10 000 I 9.3 splnené 3000 Na nákup násad na zarybnenie tokov. 

168
Nákup a osadenie detských zariadenií - kolotoče, šmýkačky, preliezky x x x Oddelenie životného prostredia

15 000 I 9.3 splnené 7970
Doplnené boli prvky do detských ihrísk Andice,

Benice, Demänová, Podbreziny, Ploštín.   
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169
Nákup mestského mobiliáru - lavičky, tabule, koše x x x Oddelenie životného prostredia

21 000 I 9.3 splnené 8664

Dolnené alebo boli vymenené lavičky v detských

ihriskách, v miestach na požiadanie obyvateľov,

koše najmä v autobusových zastávkach. 

170

Modernizácia vybavenia cintorínov x x x

Oddelenie životného prostredia, 

VPS

10 500 I 4.5 splnené 2952
Vybavila sa nábytkom miestnosť pre učinkujúcich a

zakúpil sa počitač pre premietanie počas obradov.

171
Pasportizácia drevín na cintorínoch x x x

Oddelenie životného prostredia, 

vps
15 000 I 4.5 splnené 3000

V roku 2018 pokračovala pasportizácia drevín na

cintorínoch v správe mesta v prímestských častiach

okrem cintorína Okoličné. 

172

Vybudovanie ochladzovacích prvkov v mestskom prostredí x x x

Odd.projektového 

manažmentu/odd.životného 

prostredia

150 000 I/E 17.2 splnené 4725

V rámci PTR bola zrealizovaná rekonštrukcia živého

plota v areáli ZŠ J. Kráľa, revitalizácia areálu

Evanjelického gymnázia J. Tranovského a areálu ZŠ

M. R. Martákovej.

172 Dobudovanie vodovodných, kanalizačných prípojok a potrubí na území 

mesta x x x LVS

300 000 E x splnené 100 000

V roku 2018 LVS financovala dobudovanie vodovodu

na ulici Zgúta Vrbického a kanalizácie v mestskej časti 

Stošice.

172

Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké x

Odd.projektového 

manažmentu/odd.životného 

prostredia

49 683 I/E 17.2 splnené 0

Žiadosť o NFP bola v roku 2018 schválená vo výške 46 

261,42. Aktuálne prebieha verejné obstrávanie na

dodávateľa sanácie a kamerového systému.

Kompletná realizácia naplánovaná na rok 2019.

175
Udržba protipovodňových objektov  x x x Oddelenie životného prostredia

12 760 I 5.4
čiastočne 

splnené
728

Realizovala sa údržba protipovodňových opatrení v

správe VPS. 

176

Aplikovanie princípov GDPR v informačných systémoch mesta x x x odd. informatiky

150000 I 3.4
čiastočne 

splnené
85 606

Zavedenie GDPR v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov, vypracovanie plánu

znižovania mieri rizík, bezpečnostnej dokumentácie,

smerníc, vytvorenie diferenčného auditu na základe

ktorého sa začala realizácia implementačnej časti

zavádzania GDPR. V roku 2018 to bolo:

implementácia poštového servera Exchange pre

mesto a jeho organizácie, šifrovanie dátových úložísk

a zabezpečenie prenosných médii, návrh rozhrania

pre výkon práva dotknutých osôb a príprava

pravidiel, metodiky zmenového a konfiguračného

manažmentu na základe Privacy bby desing a Privacy

by Default, doplnenie modulu pre GDPR v CG ISS. 

177

Rozvoj GIS-u mesta (geografický informačný systém mesta) x x x odd. informatiky

50000 I 3.4
čiastočne 

splnené
27 035

Rozvoj GIS-u mesta, ako súčasti jednotného

dátového modelu informačného systému CG ISS, boli

realizované pasporty ulíc, budov, súpisných a

orientačných čísiel, doplnené vrstvy zeleň, dočasná

kresba, volebné okrsky a obvody, ďalej vrstvy kde je

prezentovaný majetok mesta, porovnanie údajov o

majektu mesta evidovanom v našich systémoch s

údajmi z katastra nehnuteľností, aktualizovaná vrstva

verejného osvetlenia pre systém zaznamenávania

porúch el. osvetlenia, začatie prác na pasporte

hrobov na vojenskom cintoríne Háj Nicovô. GIs mesta

sa využíva aj na VPS Liptovský Mikuláš.
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178

Moderný úrad - aplikovanie elektronického výkonu verejnej moci x x x odd. informatiky

100000 I 3.4
čiastočne 

splnené
24 264

Implementácia nového poslaneckého portálu v

súvislosti s pravidlami GDPR, nasadenie mobilnej

aplikácie MAMP pre mestskú políciu pre

efektívnejšie lustrovanie osôb a psov. Realizácia

požiadaviek vyplývajúcich zo zákona Stop byrokracii,

nasadenie, zavádzanie pravidiel pri prístupe k

základným registrom štátu (prístupy k listom

vlastníctva, kastatrálnym mapám, živnostenskému

registru a registru právnických osôb). 

179
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 

- rekonštrukcia ozvučovacej sústavy veľkej zasadačky x odd. informatiky, odd.výstavby
14200 I 3.6 nesplnená 0

Aktivita nebola v roku 2018 realizovaná nakoľko na

to neboli vyčlenené dostačné finančné zdroje.

180

Bezpečnostný projekt Mestského úradu x útvar prednostu, odd. informatiky

10 000 I 3.6
čiastočne 

splnené
13 372

Do roku 2018 bolo zrealizované : vybavenie

klientskeho centra sklenenými zástenami,

presťahovanie svadobnej sály, presťahovanie

sociálneho odboru do priestorov odd. vnútornej

správy, dobudovanie kamerového systému so

zameraním na monitorovanie okolitého priestoru

budovy, výmena dverí na zásobovacom vchode do

budovy Msú, zamedzenie nežiaducemu parkovaniu

vozdiel na vyhradenom parkovisku pred budovou

mestského úradu. V rámci fyzickej ochrany boli

zavedené obhliadky budovy Msú príslušníkmi

mestskej polície po jej uzamknutí. Vyčíslenie plnenia

je za realizáciu parkovacieho systému pred Msú.

181
Zavedenie systému elektronických obstarávaní a elektronických aukcií x x x útvar prednostu, odd. informatiky

10 000 I 3.4
čiastočne 

splnené
0

Testovacia bezplatná prevádzka systému Josephine

pre verejné obstarávanie

182 Znižovanie pohľadávok mesta formou odpracovania dlhu 

x x x

útvar prednostu, odd. MD a 

poplatkov,odbor sociálny
0 I x

čiastočne 

splnené
0

Za rok 2018 od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018

pracovalo 8 dobrovoľníkov. Pre mesto odpracovali v

separačnej hale 425,5 hodín v celkovej sume

nedoplatkov 1027,39 eur. Dňa 08. 03. 2018 podal

podnet na prokuratúru na uvedené ustanovenie VZN

Mgr. Vincent Kultán. Dňa 11. 05. 2018 prokurátor

podal protest voči danému ustanoveniu vo VZN.

Zmena VZN v zmysle protestu prokurátora bola

schválená MsZ dňa 10. 12. 2018. Nové znenie tohto

ustanovenia je pre mesto nevýhodná.

183

Elektronizácia služieb mesta smerom k občanovi x x x

útvar prednostu, odd.vnútornej 

správy, odd.informatiky

90 000 I 3.4
čiastočne 

splnené
20000

Pokračovanie v implementácii zákona č. 305/2013 o

egovernmente, zasielanie výmerov k dani z

nehnuteľnosti a za komunálny odpad pre občanov a

podnikateľov elektronicky, zavedenie schvaľovacích

procesov potrebných pre komunikáciu s úradmi

elektronicky, implementácia zaručenej konverzie v

zmysle zákona o zaručenej konverzii pre pre daňové

a priestupkové účely.

184

Skvalitniť komunikáciu mesta - inovovaný web mesta, informácie a 

spätné väzby cez Facebook, Mesačník, TV Liptov, elektronické MsZ x x x

útvar prednostu, hovorcovia 

mesta

30 000 I 2.2 splnené 10 000

Dokončenie nového webu mesta, zapracovanie

dodatočných požiadaviek do vizuálu aj obsahu webu,

zvýšenie kvality grafického spracovania mesačníka,

TV Liptov - rozšírenie možností príjmu vysielania o

dvoch providerov, vylepšenie grafiky a zavedenie

nových zvučiek.

185
Celoročné odborné vzdelávanie pracovníkov úradu (formou školení, 

seminárov, konferencií, interných školení)
x x x

útvar prednostu/D.Chromeková, 

L.Debnárová, E.Hudecová
21000 I 3.5 splnené 7000

V roku 2018 bolo pre zamestnancov Msú a

mestských organizácií zabezpečených 92

individuálnych odborných školení a 3 skupinové

školenia/ semináre na, ktorých sa zúčastnilo 287

zamestnancov.
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186 Organizácia dňa otvorených dverí mestského úradu x x x útvar prednostu, odd. marketingu 6 000 I 2.1 splnené 2000

Dňa 03.10.2018 sa usktutočnil druhý ročník DOD pre

širokú verejnosť aj základné školy. Odprezentovali sa

priestory ako aj činnosť jednotlivých oddelení MsÚ. v

rámci DOD sa odprezentovali so svojou činnosťou

taktiež Informačné centrum mesta, OZ Živé

námestie, OZ Liptovské droby a OOCR Region Liptov.

V rámci spestrenia programu vystúpili žiaci zo ZUŠ

Liptovský Mikuláš

187

Podpora a skvalitnenie implementácie participatívneho rozpočtu x x x

útvar prednostu, dotknuté 

odbory/E.Hudecová, M.Lošonská

150000 I 3.2 splnené 39849

Ing. Hudecová - čerpanie rozpočtu nad rámec o

279,40 eur, uhradené z rezervy MsÚ (zveladenie

majetku mesta)

RNDr. Lošonská: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva v

roku 2018 realizovalo 15 zameraných na obnovu

zelene, detské a workout ihriská, cintoríny a verejné

priestranstvá. Celková suma za zrealizované projety

bola 39 570 €.  

188

Aktívna spolupráca s Úradom práce ( umiestnenie absolventov, 

brigádnikov..) x x x

útvar prednostu,kancelária 

vedenia mesta

0 I/E x splnené 0

Mestský úrad aj rozpočtové organizácie mesta

aktívne spolupracujú s Úradom práce pri umiesťovaní

absolventov a brigádnikov. Za minulý rok bolo

takýmto postupom umiestných 6 ľudí. 

189 Zabezpečenie servisu spoločného obecného úradu x x x
útvar prednostu,stavebný úrad, 

odb.sociálny
460 000 I 4.4 splnené 153 300

Ing. Gutraiová - Počas celého r. 2018 boli plynule

zabezpečené úlohy 2 úradovní SOcÚ 1. SOcÚ -

stavebný 2. SOcÚ - sociálny. Na úseku stavebnom

bolo potrebné vzhľadom k nárastu úloh posilniť

personál o 1 pracovníka.

Ing. Šuveríková: lehoty výkonu štátneho stavebného

dohľadu pri riešení podnetov obcí združených v

spoločnej úradovni stavebného poriadku boli

dodržané, prenesený výkon štátnej správy sa

vykonáva v zákonných lehotách.

Mgr. Sabaková: činnosť na Socu sociálny prebiehala v

zmysle zmluvy. Pracovníčka poskytovala obciam

sociálne poradenstvo z oblasti sociálnych služieb, boli

vyhotovené posudky a rozhodnutia pre obce na

poskytovanie opatrovateľskej služby a na

umiestnenie do zariadenia pre seniorov v zákonom

daných lehotách. 
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Názov obce: Liptovský Mikuláš

Kód obce: 510262

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 a modernizácia - ZUŠ - okná 60 000 € 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 a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády - 

dlažba, chodby
27 963 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

3

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 a modernizácia - ZŠ J. Kráľa - 

rekonštrukcia ústredného kúrenia a 

vyregulovanie vykurovacej zostavy 

36 985 € 0 €
3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

4

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 a modernizácia - MŠ Dr. A. 

Stodolu - výmena dvere
12 463 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

5

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 a modernizácia - MŠ Vranovská - 

okná, terasa
3 596 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

6

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 a modernizácia - MŠ Agátová - 

okná 
39 518 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

7

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 

ŠJ MŠ 4. apríl - Nákup prev. strojov, prístrojov, 

zariadení - technologické zariadenie kuchyne
22 356 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

8

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 

ŠJ ZŠ Janka Kráľa - Nákup prev. strojov, 

prístrojov, zariadení - technologické zariadenie 

kuchyne

13 940 € 0 €
3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

9

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 

ŠJ MŠ Čsl. Brigády - Nákup prev. strojov, 

prístrojov, zariadení - technologické zariadenie 

kuchyne

19 704 € 0 €
3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

10

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 západnej a južnej fasády 

telocvične ZŠ s MŠ Okoličianska
11 225 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

11

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 a modernizácia - MŠ Ul. 

Palúčanská -  vyregulovanie vykurovacej zostavy 
1 794 € 0 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

12

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 
Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského 12 738 € 242 038 €

3.1 vzdelávanie (od materských škôl po 

celoživotné)

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
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=59
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13 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 

Rekonštrukcia a modernizácia chodníka 

expozície Tatrín
14 799 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

14 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 

Zriadenie stálej expozície súdnej siene Liptovskej 

stolice v stoličnom dome
7 479 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

15 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 

Rekonštrukcia a modernizácia WC a šatne 

účinkujúcich v Dome kultúry
15 746 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

16 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 

Rekonštrukcia a modernizácia vestibulu klubovej 

sály Dome kultúry
20 000 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

17 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 

Rekonštrukcia zariadenia a techniky - stmievače - 

DIMRE - veľká sála Domu kultúry
29 994 € 0 € 4.4 kultúrne a prírodné dedičstvo

18 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 629 493 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

19 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 a modernizácia Zimného 

štadióna
838 073 € 1 580 000 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

20 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 MFK Tatran Lipt. Mikuláš 500 000 € 750 000 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

21 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 

Výmena šatňových skriniek v šatniach pre 

návštevníkov  (muži + ženy) v objekte krytej 

plavárne

24 000 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

22 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 a modernizácia - FC 34 

Palúdzka - sociálne zariadenia a izby
25 000 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

23 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 

Areál vodého slalomu - modernizácia objektov a 

zariadení AVS
11 000 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

24 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)

1.  viac ako 10% z bežných výdavkov 

rozpočtu obce
Prevádzka mestskej plavárne 271 630 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

25 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 € 133 103 € 3.3 komunitné a terénne služby

26 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 € 27 780 € 3.3 komunitné a terénne služby

27 SOCIÁLNE SLUŽBY Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta 
4.1 Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta s 

dôrazom na jeho špecifické potreby

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Pokračovať v činnosti nocľahárne v 

Hlbokom
54 117 € 0 € 3.3 komunitné a terénne služby
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28 SOCIÁLNE SLUŽBY Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta 
4.1 Skvalitniť sociálne služby pre občana mesta s 

dôrazom na jeho špecifické potreby

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Modernizácia budovy a vybavenie tried v 

detských jasliach
13 090 € 0 € 3.3 komunitné a terénne služby

29 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

30 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.    

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania  - 

KD Demänová
19 540 € 0 € 1.3. obnoviteľné a kombinované zdroje energie

31 BÝVANIE

Aktualizovať požiadavky na budovanie 

mestských nájomných bytov  a podporovať 

obnovu bytového fondu s dôrazom na 

skvalitňovanie bývania 

v obytných zónach mesta  

5.3 Zvyšovať kvalitu bývania v meste formou 

postupnej revitalizácie mestských obytných zón

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Prestrešenie balkónov BD Pavla Štraussa 18 970 € 0 € 1.3. obnoviteľné a kombinované zdroje energie

32 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.    

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Výmena okenných výplní 2NP objektu 

Župný dom
35 000 € 0 € 1.3. obnoviteľné a kombinované zdroje energie

33 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.    

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Obnova a zatepľovanie bytových domov vo 

vlastníctve fyzických osôb
0 € 1 468 200 € 1.3. obnoviteľné a kombinované zdroje energie

34
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

Realizácia projektu zvýšenia bezpečnosti a 

prevencie kriminality + nákup 

duokontajnera

0 € 21 543 € 2.3 kvalita verejnej správy 

35
BEZPEČNOSŤ A 

CIVILNÁ OCHRANA

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský 

Mikuláš

6.6 Zabezpečenie verejného poriadku v rizikových 

lokalitách
4. financovanie z externých zdrojov

Realizácia projektu miestna občianska 

poriadková služba 
0 € 34 301,00 2.3 kvalita verejnej správy 

36
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  kamerového 

systému
0 € 25 000 € 2.3 kvalita verejnej správy 

37
BEZPEČNOSŤ A 

CIVILNÁ OCHRANA

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský 

Mikuláš

6.7 Ochrana života, zdravia a majetku osôb, 

vytváranie podmienok na prežitie pri momoriadnych 

udalostiach a počas mimiriadnych udalostí

4. financovanie z externých zdrojov Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice 0 € 30 593 €
1.3. protipovodňové a protipožiarne opatrenia, 

ochrana ovzdušia

38
BEZPEČNOSŤ A 

CIVILNÁ OCHRANA

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský 

Mikuláš

6.7 Ochrana života, zdravia a majetku osôb, 

vytváranie podmienok na prežitie pri momoriadnych 

udalostiach a počas mimiriadnych udalostí

4. financovanie z externých zdrojov
Stavebné úpravy a prístavba požiarnej 

zbrojnice Ondrašová
0 € 30 000 €

1.3. protipovodňové a protipožiarne opatrenia, 

ochrana ovzdušia

39
BEZPEČNOSŤ A 

CIVILNÁ OCHRANA

Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský 

Mikuláš

6.7 Ochrana života, zdravia a majetku osôb, 

vytváranie podmienok na prežitie pri momoriadnych 

udalostiach a počas mimiriadnych udalostí

4. financovanie z externých zdrojov
Stavebné úpravy a prístavba požiarnej 

zbrojnice Ploštín
0 € 29 025 €

1.3. protipovodňové a protipožiarne opatrenia, 

ochrana ovzdušia

40
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 náučných trás na Háji a osadenie 

informačných tabúľ
0 € 13 000 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

41
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 
31 598 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

42
CESTOVNÝ RUCH A 

MARKETING

Podporovať rozvoj mestského cestivného ruchu 

a mestského marketingu
7.5 Budovanie kultúrneho cestovného ruchu 4. financovanie z externých zdrojov

Organizovanie tradičných podujatí  - 

Mikulášsky jarmok
33 811 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

43
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

44
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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45
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 74 600 € 0 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

46
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 € 17 000 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

47
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

Podpora podujatí na oživenie centra mesta 

v zimnej sezóne "Večerné stredy"
0 € 5 000 € 4.3 športové, voľnočasové a kultúrne aktivity

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Prípravné projektové dokumentácie 25 000 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

49 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 

Inteligentné priechody pre chodcov 

Liptovský Mikuláš
47 626 € 0 €

1.2 verejná osobná doprava, nemotorová doprava 

(cyklo a pešia)  

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - vnútroblok 

Komenského 1317 - 18
251 693 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. 

Bernolákova
69 712 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. 

Jilemnického II. etapa (vnútroblok 773 a 

774)

57 470 € 0 €
1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Zgúta 

Vrbického komplet
170 830 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

54 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 

Rekonštrukcia a modernizácia - Nový 

cyklopeší prepojovací chodník - Nábrežie J. 

Kráľa

5 535 € 0 €
1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. 

Tehliarska - II. časť
296 709 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

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

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - parkovisko 

ZŠ s MŠ Demänovská ulica
44 956 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. 

Michalovská
41 142 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Popri 

kostole
40 796 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a modernizácia - úprava 

okolia kultúrneho domu po kostol (Iľanovo)
38 265 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

60 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 

Rekonštrukcia a modernizácia - Chodník ul. 

Stošická + VO + rozšírenie cesty
6 597 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

61 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 

Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 

alternatíva dopravy - 1.etapa
6 245 € 118 649 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

62 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 
Rekonštrukcia chodníka ul. Nová 13 986 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

63 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 
Rekonštrukcia chodníka pri ceste I/18 149 890 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra
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64 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste
10.1 Modernizácia a výstavba miestnych komunikácií 

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Rekonštrukcia ul. Senickej 47 015 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

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

a dopravnej infraštruktúry

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Rekonštrukcia ul. Za ulicou (Ploštín) 19 296 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

66 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 
Doplnková infraštruktúra - cyklodoprava 3 000 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

67 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 

Zabezpečenie bezbariérovosti na miestnych 

komunikáciách a priechodov pre chodcov
6 808 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

68 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 

Prvky upokojenia dopravy na miestnych 

komunikáciách
5 000 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

69 DOPRAVA Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste
10.6. Podpora a zvyšovanie kvality verejnej osobnej 

dopravy

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rekonštrukcia a dobudovanie prístreškov 

mestskej autobusovej dopravy
22 564 € 0 €

1.2 verejná osobná doprava, nemotorová doprava 

(cyklo a pešia)  

70 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 
Zvyšovenia bezpečnosti cestnej premávky 23 807 € 0 €

1.1 cesty, dopravná dostupnosť, pokrytie 

širokopásmovým internetom

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

rozpočtu obce 
SMART systémy v parkovaní 4 850 € 0 €

1.2 parkoviská, chodníky, cestné značenie, 

cykloinfraštruktúra

72 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

Dopracovanie koncepcie starostlivosti o 

zeleň
9 700 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

73 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 

Nákup teleskopickej plošiny pre potreby 

VPS
60 000 € 0 € 1.4 odpadové hospodárstvo

74 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality 

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

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 
Osadenie nových detských ihrísk 9 916 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

75 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality 

životného prostredia v meste a jeho okolí
11.5 Oddychové a športové zóny pre verejnosť 4. financovanie z externých zdrojov

Vybudovanie kultúrno-prírodnej oddychovej 

zóny Háj Nicovô
0 € 16 126 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

76 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 

Adaptácia mesta Liptovský Mikuláš na 

klimatické zmeny – Zelený Mikuláš
14 298 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

77 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 Zber BRO pre kompostáreň v Lipt. Mikuláši 37 273 € 708 177 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

78 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality 

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

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Podpora činnosti karanténnej stanice Očami 

psa
14 996 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

79 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 

Podpora činnosti Rybárskeho zväzu - 

zarybnenie revírov mestskej organizácie 

Slovenského rybárskeho zväzu v 

Lipt.Mikuláši.

3 000 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

80 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality 

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

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Nákup a osadenie detských zariadenií - 

kolotoče, šmýkačky, preliezky
7 970 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

81 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality 

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

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Nákup mestského mobiliáru - lavičky, 

tabule, koše
8 663 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

82 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 
Pasportizácia drevín na cintorínoch 3 000 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 
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83 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 

Vybudovanie ochladzovacích prvkov v 

mestskom prostredí
4 725 € 0 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

84 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Monitoring, ochrana a zvyšovanie kvality 

životného prostredia v meste a jeho okolí

11.2 Zlepšenie kvality systému zásobovania 

obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a čistenia 

komunálnych vôd

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Dobudovanie vodovodných, kanalizačných 

prípojok a potrubí na území mesta
0 € 100 000 € 1.4 ochrana prírody a krajiny 

85

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie 

procesov riadenia a komunikácie mestskej 

samosprávy

12.1 Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb 

samosprávy občanov - prostredníctvom 

elektronizácie samosprávy, zavádzanie a rozširovanie 

elektronických služieb

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Aplikovanie princípov GDPR v informačných 

systémoch mesta
85 606 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

86

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

12. Skvalitnenie služby občanom a 

optimalizovanie procesov riadenia a 

komunikácie mestskej samosprávy

12.1 Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb 

samosprávy občanov - prostredníctvom 

elektronizácie samosprávy, zavádzanie a rozširovanie 

elektronických služieb

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Rozvoj GIS-u mesta (geografický informačný 

systém mesta)
27 035 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

87

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

12. Skvalitnenie služby občanom a 

optimalizovanie procesov riadenia a 

komunikácie mestskej samosprávy

12.1 Zlepšovanie kvality a dostupnosti služieb 

samosprávy občanov - prostredníctvom 

elektronizácie samosprávy, zavádzanie a rozširovanie 

elektronických služieb

2. kapitálový výdavok financovaný z 

rozpočtu obce 

Moderný úrad- aplikovanie elektronického 

výkonu verejnej moci
24 264 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

88

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

13. 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 

Celoročné odborné vzdelávanie pracovníkov 

úradu (formou školení, seminárov, 

konferencií, interných školení)

7 000 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

89

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

14. 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 

Podpora a skvalitnenie implementácie 

participatívneho rozpočtu
39 849 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 

90

MODERNÁ 

SAMOSPRÁVA A 

KOMUNIKÁCIA

14. 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 

Zabezpečenie servisu spoločného obecného 

úradu
153 300 € 0 € 2.3 kvalita verejnej správy 
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Žiadosti o PZ/NFP podané v r. 2018     PRÍLOHA č. 3 
 

P.č. Názov projektu Operačný program / Výzva 

Požadovaná 
(schválená)  
výška NFP          

(v EUR) 

Dátum 
podania 
žiadosti 

Stav žiadosti 

1 
Novostavba komunitného centra v meste 
Liptovský Mikuláš 

OPLZ-PO6-SC613-2017-2 - Výstavba nových KC v obciach s 
prítomnosťou MRK, modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach 
s prítomnosťou MRK, prestavba objektov za účelom zriadenia a 
fungovania KC 

303 978 15.1.2018 schválená 

2 
SALUTE – Integrované riadenie životného 
prostredia prostredníctvom malých zelených 
lokalít v urbanizovanom prostredí 

Program nadnárodnej spolupráce  Interreg Stredná Európa 
2014 - 2020 183 324 22.01.2018 schválená 

3 

Podpora rozvoja športu, zaslané 4 žiadosti 
o dotáciu (multifunkčné ihrisko na ZŠ A. 
Stodolu, detské ihrisko MŠ Vranovská, výmena 
umelého trávnika ZŠ Demänovská, športová 
výbava CVČ 

Úrad vlády Slovenskej republiky – podpora rozvoja športu na 
rok 2018 

71 068 
(4 000) 

5.3.2018 

čiastočne 
schválená 

(schválený bol 
projekt výbava 

CVČ) 

4 
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky 
v meste Liptovský Mikuláš 

MV SR – bezpečnosť cestnej premávky 23 807 16.3.2018 schválená 

5 
Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. A.Stodolu, 

Liptovský Mikuláš – 1. etapa 
Environmentálny fond (činnosť L4 – Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania) 

200 000 22.03.2018 neschválená 

6 Prírodná ekozáhrada (pri ZŠ Janka Kráľa) 
MŠVVaŠ SR (Financovanie rozvojového projektu 
ENVIROPROJEKT 2018) 

2 000 26.03.2018 neschválená 

7 Podpora lokálnych komunít (3 projekty) Nádácia COOP Jednota (Podpora lokálnych komunít) 6 000 3.4.2018 neschválená 

8 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Ploštín MV SR  - výzva VI. PHaZZ 2018  29 925 6.4.2018 schválená 

9 
Medzinárodný zbojnícky festival: Sucha 
Besidzka – Liptovský Mikuláš 2019 

Interreg PL – SK, mikroprojekt 7 800 13.4.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

10 
Elektromobilita v meste Liptovský Mikuláš 
(nákup elektromobilu) 

ENVIRONMENTÁLNY FOND (činnosť J1 – Podpora 
elektromobility) 

29 925 27.04.2018 neschválená 

11 
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. 
Stodolu 

MŠVVaŠ SR – rozvoj športovej výchovy formou rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 

123 900 11.5.2018 schválená 
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12 
Osvetlenie priechodu pre chodcov na odbočke 
cyklochodníka v meste Liptovský Mikuláš 

Výzva VÚC ŽSK (podprogram  – Regionálny rozvoj) 2 376 30.4.2018 schválená 

13 
Interaktívny virtuálny sprievodca po Múzeu 
Janka Kráľa 

Výzva VÚC ŽSK (podprogram – Inovácie v kultúre) 3000 (800) 30.04.2018 schválená 

14 Športový deň zdravotne postihnutých 
Výzva VÚC ŽSK (podprogram – „Aktívny človek = aktívna 
spoločnosť“) 

3 000 30.4.2018 schválená 

15 

Podpora základného vzdelávania v Základnej 
škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský 
Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí 
a žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych 
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity 

14 428 (4000) 24.08.2018 
schválená 
(čiastočne) 

16 
Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej 
služby v meste Liptovský Mikuláš 
 

OPLZ-PO5-2018-1 - Podpora komplexného poskytovania 
miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s 
prítomnosťou MRK 

186 479 19.09.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

17 
Mikulášska cyklotrasa ako ekologická 
alternatíva dopravy – 3. etapa 
 

IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

89 892 21.09.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

18 
Mikulášsky cyklochodník ako ekologická 
alternatíva dopravy – prepojenie s mestskou 
časťou Liptovská Ondrašová 

IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

388 930 
 

21.09.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

19 
Dobudovanie technickej infraštruktúry 
triedeného zberu komunálneho odpadu 
v meste Liptovský Mikuláš 

Environmentálny fond, činnosť C1- Triedený zber komunálneho 
odpadu 

73 074 26.10.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

20 
WiFi4EU – Podpora internetového pripojenia 
v meste Liptovský Mikuláš 

Európska komisia (prostredníctvom INEA) – Grant v rámci 
nástroja prepájanie Európy (NPE) – WiFi4EU 

15 000 7.11.2018 schválená 

21 
Budovanie školských dažďových záhrad ako 
adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy  

OPKŽP-PO2-SC211-2018-40 - Vodozádržné opatrenia v 
urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) 

177 717 28.11.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

22 
Obnova NKP- Cintorín vojenský s pamätníkom 
Háj – Nicovô, Liptovský Mikuláš 

MK SR – program Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 
Obnova kultúrnych pamiatok 

45 000 21.12.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

Žiadosti o NFP spracované a podané odborom sociálnym mesta Liptovský Mikuláš 

23 „Aj my to dokážeme!“ 
Nadácia pre deti Slovenska – Grantový program Bezpečne 
v komunite – bezpečne doma 2018 

 1 455     
(1 245) 

29.1.2018 schválená 

24 Futbal nás baví! Nadácia KIA – Grantový program Šport v regióne 2018 1 564  28.3.2018 schválená 



Jana Kormaníková / Podane žiadosti_projekty 2018       Prehľad aktualizovaný dňa: 08.03.2019 

3 

25 Spolu nám to pôjde lepšie 
Finančný príspevok ZASK na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

456  28.3.2018 schválená 

26 Lepšie podmienky pre ľudí bez domova Nadácia EPH – grantová výzva Oporný bod 2018 4 754 30.4.2018 neschválená 

27 
Podpora opatrovateľskej služby v meste 
Liptovský Mikuláš 

OP ĽZ – Grantová výzva na podporu opatrovateľskej služby 222 300 17.8.2018 schválená 

28 Tvorivosť nás spája! Komunitné granty Nadácie VÚB 5 000 19.10.2018 
v procese 

vyhodnocovania 

29 Nohy v teple Nadácia Orange – grantový program Darujte Vianoce 2018 625 (370) 14.11.2018 schválená 

30 Vianoce pre bezdomovcov Nadácia Orange – grantový program Darujte Vianoce 2018 500  14.11.2018 neschválená 
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