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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 

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:Slovenské tradičné remeslá v 
dreve

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp názoi/:mgr.Andrea Vyoralova 

Bydlisko, resp. sídlo (ulica, číslo domu#
Telefonický kontakt 

E-mail^

A2: Stručný popis projektu:
Týmto projektom by som chcela zrevitalizovať, esteticky 
skrášliť,skultúrniť priestor v centre námestia v mestskej 
časti Iľanovo drevenými plastikami , ktoré by 
znázorňovali a poukazovali na historicko-kulrúrno- 
tradičné dedictvo našich predkov počas celého roku. 
Jedná sa o vytvorenie súboru drevených plastík 
napríklad: ( Pastier s ovečkami, Kosec, Dievča s 
džbánom, Kováč , Garbiar, Tkáč, Drevorubač, Mlynár), 
každá z plastík by znázorňovala a symbolizovala, 
tradície Liptova, priblížili by tradičné ľudové remeslá,s 
ktorými sa dnes už stretávame zriedka nielen našim 
sučastníkom , ale aj návštevníkom. Tým , že je 
Iľanovská mestská časť spojená so vstupom do hôr, 
stáva sa tak nielen pojítkom na turistických ale aj cyklo- 
trasách.
Do výroby drevených plastík by boli zapojení 
-participovali by občania mestskej časti Iľanovo úpravou 
priestoru a osadenia plastík, Jrbár Iľanovo dodaním 
vhodného dreva, Ubytovatelia poskytnutím ubytovania 
pedagógom a žiakom,
plastiky budú realizované v spolupráci so Školou 
Úžitkového výtvarníctva v Ružomberku .



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

1) výroba drevenej plastiky 1ks/600eur .výroba 6ks plastík spolu 2790,00 eur
2) strava pre realizátorov plastik pre 6 osôb/ 1 den /10eur osoba spolu 400.00 eur

3) podstavce a osadenie drevených plastik / na 1 plastiku 70 eur /6x70 560 00 eur

CENA SPOLU: 3750,00 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.)

Nieje

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

dobrovoľnícka činnosť bude spočívať v participácii , pri úprave priestoru  
nám estia , kde budú plastiky osádzané, spoločenstvo urbáru Iľanovo  
poskytne drevo v hodnote 2200,00eur , ubytovatelia v mestskej časti Iľanovo  
poskytnutím  ubytovania pre realizátorov plastik vo výške 560eur

suma v spolufinancovani celkom  2760.00Eur



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

Naša mestská časť Iľanovo má zastaralé komunikačné 
priestory bez nejakých výrazných kultúrnych pamiatok , 
či estetických , obyvatelia sa snažia prinávrátiť život do 
tejto mestskej časti, a myslím si ,že týmto počinom by sa 
nielen zatraktívnila , ale aj esteticky ozvláštnila táto 
mestská časť. Aj samotní obyvatelia spolu s urbárskym 
spoločenstvom chcú aby naša mestská časť ožila . 
Plánovaná akcia spája v sebe akoby tri funkcie v 
jednom :
1. revitalizáciu spoločných častí
2. aktívnu spoluúčasť obyvatel'ov,
3. povznesenie kultúrneho povedomia samotných 
obyva te ľov m estske j časti a zatraK tívnen ie  pri 
poznávacích prechádzkach (cyklo potulkách alebo 
turistických prehliadkach ) nielen našich obyvateľov 
mesta Liptovský Mikuláš.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14.02.2019

Mgr.Andrea Vyoraťová 
podpis predkladatteľa


