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Zelená oáza pri vode -  rekonštrukcia záhonov

Predkladatelia:

OZ TATRY
OZ LIPA -  Liptovskí aktivisti



NÁZOV PROJEKTU

Zelená oáza pri vode -  rekonštrukcia záhonov 

Al: Informácie o predkladateľovi:

Občianske združenie TATRY

Mar. Rudolf Pado

Občianske združenie LIPA -  Liptovskí aktivisti

Roman Béhal

A2: Stručný popis projektu:

Od roku 2010 OZ TATRY, neskoršie aj OZ LIPA -  Liptovskí aktivisti, skrášľujú ľavý breh Smrečianky 
známy pod názvom „Zelená oáza pri vode.“ Už niekoľkokrát sme -  aj prostredníctvom p. Michala Pašku -  
upozorňovali na niektoré zdevastované časti záhonov v tomto priestore (zaburinenie, napadnutie škodcom, 
prerastenie okrajov, úhyn sadeníc). Do dnešného dňa nerealizovali Verejnoprospešné služby Liptovský 
Mikuláš žiadnu nápravu. Cieľom projektu je vybagrovanie poškodených častí záhonov a výsadba nových 
krovín resp. doplnenie krovín do rozvoľnených záhonov.

A3: Informácie o rozpočte projektu:
Názov položky Suma

____________________í l€ ) ____________________
záhradný substrát (70 1) 
70 ks x 5,00 € = 350,00 €

350,00

sadenice krovín (zlatý dážď, tavoľa kalinolistá, svíb 
biely, potentilla, spirea)
(300 ks x 4,00 = 1 200,00 €)

1 200.00

mulčovacia kôra
(70 vriec x 4.00 € = 280,00 €)

280,00

doprava a práca bagra 250,00
SPOLU: 2 080,00



A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Projekt nie je financovaný zo žiadnej inej rozpočtovanej kapitoly mesta.

BI: Informácie o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri 
realizácii projektu:

• OZ TATRY: konzultačná pomoc, zabezpečenie materiálu, výsadba

• OZ LIPA -  Liptovskí aktivisti: doprava a terénne práce, výsadba

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre mesto 
Liptovský Mikuláš:
Mesto Liptovský Mikuláš realizáciou projektu získa upravený verejný priestor.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.02.2019

Občianske zdniianlc 
TATKY f i
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