
Mesto Liptovský Mikuláš

NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
na rok 2019

„Revitalizácia školského areálu ZŠ s MŠ“

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

2019 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: Revitalizácia školského areálu ZŠ s MŠ

A1: Informácie o predkladateľovi:
M eno a priezvisko, resp. názov: Občianske združenie rodičov materskej školy 

Demänová

Bydlisko, resp. sídlo (u lica, č ís lo  dom uX ‘w ' A  __' -•

Telefonický kontakt:

E-m ail:

A2: Stručný popis projektu:

Revitalizáciou školského areálu MŠ (P. J. Kerna 76, Liptovský Mikuláš) chceme prispieť 
k skvalitneniu vzdelávania a voľnočasových aktivít žiakov MŠ a ZŠ v Demänovej. V rámci 
projektu by sme rekultivovali trávnatú plochu, vybudovali paletové sedenie a zrealizovali 
nové atrakcie na hranie detí v areáli školy. Prínos projektu vidíme v zapojení rodičov 
a žiakov pri jeho realizácii (rozvíjanie manuálnych zručností žiakov), využitie 
medzipredmetových vzťahov (technika, svet práce, pracovné vyučovanie). Zatrávnenie 
a rekultivácia trávnika prispeje na častejšie využívanie areálu v jarnom až jesennom 
období (napr. hranie loptových hier, piknik, chodenie na boso, súťaže, ...). Vytvorenie 
paletového sedenia prispeje k presunutiu vyučovania z triedy do vonkajšieho prostredia 
(zážitkové učenie). Nové detské atrakcie prispejú k využívaniu ŠKD popoludní pre žiakov 
ZŠ a dopoludnia pre najmenších škôlkarov dopoludnia. Areál školy je hojne využívaný aj 
pre mamičky s deťmi mimo vyučovania a škola tak prispeje k vytvoreniu oddychovej zóny 
pre obyvateľov m. č. Demänová. V neposlednom rade škola prispeje vlastnými 
prostriedkami na rozšírenie projektu z participatívneho rozpočtu (vybudovanie vyvýšených 
záhonov). K projektu prikladáme návrh vizualizácie areálu ZŠ s MS.

A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov po ložky: sum a (s DPH)

1) Rekultivácia trávnika v areáli školy ___________________ 2.500€

2) Paletové sedenie _________________  1.000€

3) Detské atrakcie   200€

CENA SPOLU:

3.700C



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

Zvyšné  zdro je  na financovan ie  (na jm ä budovan ie  vyvýšených  záhonov) budú z 
v las tného  rozpočtu  - určené na prevádzku škô l a podsta tná  časť aj z 
m im orozpoč tového  financovan ia .

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:
(U v iesť osobný prínos navrhova te ľa  pri rea lizácii p ro jek tu .)

V  rám ci p ro jektu  sa do  dob rovo ľn ícke j č innosti zapo ja  rod ič ia  a ž iac i ZŠ s MŠ 
najm ä pri výrobe nových de tských  a trakc ii na hranie. V  pro jekte  sú navrhnu té  aj 
des ia tky  osobohod ín  ž iakov II. stupňa ZŠ  ktorí sa v rám ci p racovného vyučovan ia  
budú zúčas tňova ť pri rea lizácii p ro jektu  (budú si rozv íja ť svo je  m anuá lne  zručnosti).

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:

M esto L ip tovský M iku láš pro jektom  zveľadí p ries to ry  ZŠ s MŠ, ktorou je  
zriaď ova te ľom  a prispe je  tak k skva litnen iu  výuky a k lepš iem u vo ľnočasovém u 
využ itiu  a reá lu  školy. M. č. D em änová  tak dostane  prav ide lne  udrž iavaný areá l pre 
na jm enšie  deti, k toré  budú m ôcť využ ívať nové de tské  a trakc ie , trávna tú  p lochu 
a pa le tové sedenie .

V  L ip tovskom  M iku láši, dňa 20 .2 .2019

podp is  p redk lada te ľa

UPOZORNENIE!

1. Projekty sa môžu realizovať len na pozemkoch mesta (overenie je možné na www.katasterportal.sk, 
alebo priamo na právnom odbore MsÚ).

2. U projektov navrhovaných v areáloch ZŠ a MŠ musí predkladateľ k návrhu projektu priložiť aj súhlas 
riaditeľa školy.

3. Projekt bude financovaný mestom len do schválenej výšky, v prípade prekročenia rozpočtu musí
predkladateľ sám uhradiť rozdiel.______________ ________________________________________

Prílohy: Čestné vyhlásenie, vizualizácia projektu

http://www.katasterportal.sk


ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Meno, priezvisko a titul štatutárneho 
zástupcu Emília Čudejková, Mgr.

Organizácia ZŠ s MŠ, Demänovská ulica 408/4A, 
Lipt. Mikuláš

Dátum 20.2.2019

Ja, dolu podpísaná, štatutárna zástupkyňa organizácie ZŠ s MŠ týmto vyhlasujem, že 
uvedené údaje sú pravdivé a záväzne vyhlasujem, že:

1. predkladaný projekt OZ sa bude realizovať na pozemku mesta Liptovský Mikuláš

2. súhlasím s realizáciou projektu v priestoroch školského areálu

Liptovský Mikuláš, 20.02.2019








