
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:
Vnútroblok -  priestor pre všetkých.

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp. názov: Spoločenstvo vlastníkov bytov B5 

Bydlisko, resp šidlo (ulica, číslo domu);

Telefonický kontakt 

E-mail:

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je vytvorenie moderného a hravého ihriska pre deti a oddychový priestor 
pre seniorov v tieni borovíc.
Vnútroblok je obklopený 4 BD. v ktorých žije približne 800 obyvateľov.
Realizáciou projektu uspokojíme potreby deti, rodičov a seniorov.

suma (s DPH)
2500,00 €

450.00 €

500.00 €

100.00 €

5) _______________________________________________________________

6) _______________________________________________________________________
7) __________________________________________________________
8) _______________________________________________________________________
9) _____________________________________________________________
10) ____________________________________________________________

A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky:

1) Preliezky, šmýkačky, lezecká stena

2) Montáž ihriska

3) Parková lavička 2ks

4) Pomocný materiál na upevnenie lavičiek a úpravu priestoru

CENA SPOLU: 3550,00€



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.)

Projekt nie je podporovaný z inej rozpočtovej položky mesta.

%

B1: li^ormácie o dobrovoľníckej činnosti 
navrhovateľa pri realizácii projekty: ^
(Uviesť osobný prínos navrhovateľa pri realizácii projektu.)

Obyvatelia priľahlých BD pomôžu pri osadení lavičiek.
Výkopové práce a ukotvenie lavičiek.
Osadenie jednotlivých prvkov detského ihriska musí realizovať firma, dodávateľ (majú 
certifikát na dodávku).

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre 
mesto Liptovský Mikuláš:
Vybuduje sa moderný priestor pre deti od 3 do 12 rokov.
Ihrisko je navrhnuté pre rozvíjanie pohybových aktivít detí.
Predpokladáme, že ihrisko bude využívané aj z iných BD sídliska.
V priestore sa často hrávajú deti z materskej školy Agátik.

Na nových lavičkách si budú môcť posedieť a oddýchnuť seniori.

Mládež si vybudovala outdoor ihrisko, ktoré je využívané obyvateľmi z celého sídliska

V priestore sa nachádzajú aj staré 30 ročné kovové konštrukcie, ktoré nevyhovujú normám 
bezpečnosti, v dnešnej dobe už neslúžia svojmu účelu.

Priestor bude slúžiť všetkým obyvateľom sídliska bez rozdielu veku.

Spoločenstve vUstniVov bytov 65
V Liptovskom Mikuláši, dňa 28.2.2019 Bfewvá«7.<8io4upwvií<ýM»iaiiii

IČO; 42 0(4 *4$, OKI 202J64312Z..

podpisvpredkladateľa




