
Mesto Liptovský Mikuláš

NA REALIZÁCIU

z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš

na rok 2020

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

2020 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: DOBOVÉ ODEVY -  DOPLNENIE

A1: Informácie o predkladateľovi:
Meno a priezvisko, resp. názov: Klub seniorov - Palúdzka

Bydlisko, resp. šidlo (ulica, číslo domu):

Telefonický kontakt:

E-mail:

A2: Stručný popis projektu:

Zabezpečenie základného odevu do kroja

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

1) Dámska blúzka do kroja pre speváčky 12 ks x 35,00 € 420 €

2) Pánske košele do kroja pre spevákov 3 ks x 35,00 € 105 €

3) Ozdobné stuhy na folklór 30 m x 5,00 € 150 €

4) Látka na sukne 40 m x 4,00 € 160 €

5) Guma na pás 10 m x 0,50 € 5 €

6 )

7)

8 )

9)

10)

CENA SPOLU: 840 €



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.)

Nie je podporovaný z inej položky mesta -

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

Členky klubu si sami ušijú doplnky.
Klub seniorov speváčky a tanečníčky sa pravidelne 
zúčastňujú na kultúrnom podujatí v meste -  napr. 
okresné prehliadka spevokolov a tanečných súborov, 
Palučanské dni, fašiang v meste, vystúpenie na schôdzi 
v klube aj v domovoch opatrovateľských služieb na 
území mesta aj mimo mesta, Slovensko spieva koledy.

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

Náš projekt prinesie prínos pre verejnosť a to oživenie 
kultúry a tradície folklóru.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 27.2.2020

podpis dateľa


