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NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

Návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši v termíne do 28. februára 

2018 a musia byť podané v súlade s Pravidlami 
participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš v 
platnom znení, ktoré sú dostupné na www.mikulas.sk

http://www.mikulas.sk


NÁZOV PROJEKTU:
Výstavba vonkajšieho grilu a vybudovanie spojovacej 
vstupnej brány do areálu ŠK Kriváň Liptovská 
Ondrašová.

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

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): Rondrašovská 121 03105 Liptovská 

Ondrašová
Telefonický kontakt:0907066554 

E-mail:pavolbacik@gmail.com

A2: Stručný popis projektu:
V areály športového klubu ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová sme z participatívneho 
rozpočtu v roku 2016 získali prostriedky na crossfitové ihrisko a z roku 2017 
preliezky pre deti. Súčasne sme tiež svojpomocne z vlastných zdrojov zrealizovali 
úpravu okolie, sociálnych zariadení a priestorov šatní. Postupne sa nám darí 
napĺňať cieľ, aby sa areál športového klubu stal miestom, kde ľudia chodia nie len 
za športom ale aj za oddychom. Chceme teda pokračovať dálej a zabezpečiť, nie 
len členom športového klubu, ale aj všetkým obyvateľom miesto, kde budú môcť 
ešte kvalitnejšie tráviť voľný čas v kolektíve rodín alebo priateľov. Tento rok chceme 
pokračovať v osadení lavičiek, stolov a výstavbe vonkajšieho grilu tak, aby sme 
mohli tieto priestory využiť už v júny počas 35. ročníka Ondrašovskej horičky. 
Súčasťou grilu má byť aj kotol na guláš, kedže tento v našich priestoroch nemáme 
a musíme si ho pri všetkých organizovaných akciách požičiavať. Všetky tieto 
stavebné úpravy ktoré v našom areály robíme sú primárne určené na veľké 
športové akcie ako je cezpoľný beh Liptovskej bežeckej ligy Ondrašovská horička, 
dálej najväčší amatérsky futbalový turnaj na Liptove Drezina cup a okresná súťaž 
DHZ Liptova a futbalové leto organizované pre deti počas letných prázdnin. Na 
každej z týchto akcií máme okolo 500 návštevníkov a chceme im pripraviť 
dôstojnejšie priestory. Okrem toho chceme vybudovať novú vstupnú bránu v 
oplotení ktoré ohraničuje športový areál ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová pre 
jednoduchší a praktickejší prístup kedže tento je počas väčších spoločenských 
akciách väčšinou využití na parkovanie a prístup je tým veľmi nepraktický.
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A3: In fo rm á c ie  o ro zp o č te  p ro jektu :
názov položky; suma (s DF

1) Sam otová  vložka s kom ínom 574€
2) Tehly a cem ent na výstavbu vonka jš ieho  plášťa grilu 150€
3) Kotlíková súnrava 1001 345€
4) Rošt 35€

5) O ceľová konštrukc ia  vstupne j brány 285€

6) Kovanie, pánty, p letivo, výstuže 100€

7) S yn te tický  náter 45€

8)

9)

10)

CENA SPOLU: 1534€

A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Je predkladaný projekt podporovaný z inej rozpočtovej 
položky mesta Liptovský Mikuláš? (Ak áno, treba uviesť, z ktorej.)

Nie, predkladaný projekt nie je financovaný z inej rozpočtovej položky mesta.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:
Po úspešnom schválení nasleduje samotná realizácia ktorou je výstavba grilu spolu 
s novou vstupnou bránou do areálu. Všetky pracovné činnosti budú realizované tak 
zo strany predkladateľa ako aj členov ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, prípadne 
našich sympatizantov. Na realizácii sa nebude podieľať žiadna externá firma, 
všetky pracovné činnosti budú realizované na základe dobrovoľníckej činnosti. 
Termín realizácie projektu je naplánovaný od 1.5.-9.6. 2018.



B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Mesto Liptovský Mikuláš je dlhoročným partnerom a podporovateľom športového 
klubu ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová. Mesto v spolupráci s miestnymi 
športovcami a hasičmi spoluorganizuje minimálne dve veľké akcie počas každého 
roka a to cezpoľný beh Ondrašovská horička a hasičskú súťaž o pohár primátora 
mesta. Kapacitne sme počas týchto akcií dáleko za limitom a preto sme sa 
rozhodli skultúrniť prostredie nášho areálu a vybudovať posedenie ktoré bude
určené športovcom, hasičom ale aj širokej verejnosti.

V Liptovskom Mikuláši, dňa:

podpis predkladateľa


