
Mesto Liptovský Mikuláš

NÁVRH PROJEKTU 
NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
na rok 2019

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: Cyklostojany a vonkajšie koše na 
odpad

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp názov. MŠ Žirafka 

Bydlisko, resp. šidlo (ulica, číslo domu*

Telefonický kontakt' __

E-mail."

A2: Stručný popis projektu:
Radi by sme podporili záujem rodičov, ale aj detí dochádzať do MŠ na bicykloch. 

Rozvoj zdravého životného štýlu a zdravia vôbec sú cieľmi nášho vzdelávacieho 
programu.
Bicyklovanie je všeobecne prospešné pre zdravie (posilňuje kosti, kĺby, srdce) ale aj pre 
životné prostredie. V blízkosti MŠ je cyklochodník, ktorý naši rodičia a deti využívajú, ale 
v areáli MŠ si nemajú kde ich bicykle odložiť-uzamknúť.
Preto by sme chceli namontovať cyklostojany ku dvom hlavným bránam v areáli MŠ a tak 
ponúknuť kvalitné a bezpečné uloženia bicykla .
Zároveň chceme udržiavať čistotu v areáli MŠ. Keďže záhradu MŠ v popoludňajších 
hodinách denne využívajú rodičia s deťmi, je nutné im poskytnúť nádoby na odpad.

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

1) cyklostojany 2 ks (____________________________________ 300 eur
2) vonkajšie koše 2 ks_______________________________________ 200 eur

CENA SPOLU: 500 eur



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.) 
Cena 1 ks vonkajšieho koša je 190 eur, takže zvyšných 210 eur budeme financovať 
z Občianskeho združenia Žirafka

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projektu:
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa pri realizácii projektu.) 
Montáž cyklostojanov a košov zabezpečíme ( školník, rodičia )

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Zámerom bude motivovať čo najviac deti a ich zákonných zástupcov aby využívali 
ekologickejšiu formu dopravných prostriedkov.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 25.2.2019

UPOZORNENIE!

podpis predkladateľa

T

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 musi 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._______________________________________________________



MŠ Žirafka, Nábrežie 4,apríla 1986/20, 03101 Liptovsky Mikuláš

VEC: Súhlas s realizáciou projektu

Súhlasím s osadením cyklostojanov a vonkajších odpadových košov 

v areáli MŠ Žirafka.

V Lipt.Mikuláši, dňa 25.2.2019 MagH=> Ripssová, riaditeľka MŠ

'  f 1' ŠKOLA
03 i m l ?  t  apríla 1986131 01 Liptovský Mikuláš


