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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:

Street workout ihrisko na Podbrezinách

A1: Informácie o predkladateľovi:

Meno a priezvisko, resp. názov: Michal Paška

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu): Jefremovská 614/4, L. Mikuláš, 031 04 

Telefonický kontakt: 0907 278 740 

E-mail: m.paska@mikulas.sk

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je vybudovanie Street workoutu -  teda ihriska na cvičenie na ulici -  
na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši, na Podbrezinách.
Hlavným poslaním je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre športovanie obyvateľov. 
Lokalitou na osadenie zariadenie na cvičenie je horná časť Podbrezín -  presné 
miesto bude špecifikované po konzultáciách so zodpovednými pracovníkmi 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

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

1) Zariadenie na cvičenie

(podľa ponuky a výšky schváleného príspevku -  2 kusy) 3000 €

CENA SPOLU: 3000 €

mailto:m.paska@mikulas.sk


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, nie je.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa pri realizácii projektu.)

Nakoľko osadenie jednotlivých prvkov vybavenia ihriska musí realizovať firma 
s potrebnými certifikátmi, v prípade potreby môžem byť nápomocný pri výkopových 
prácach.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Myslím, že v roku 2013 bolo vo vnútrobloku Brezovej ulice vybudované zariadenie 
na vonkajšie cvičenie -  Street workout.
Ide o jediné zariadenie svojho druhu na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši. 
Zvlášť z radov mladých športovcov sú oprávnené požiadavky na vybudovanie 
„vonkajšieho fitka“ aj v hornej časti sídliska.
Realizácia projektu významným spôsobom skvalitní možnosti na aktívne trávenie 
voľného času spoluobčanov, podporí záujem o šport a o zdravý životný štýl.

V Liptovskom Mikuláši, dňa:
28.2.2018

podpis predkladateľa




