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Čii/niiniu ibim
Prílohy:

NÁVRH PROJEKTU 
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


Navrhovaná výška rozpočtu na rok 2020: 25 000 € 
Maximálna výška rozpočtu na 1 projekt: 3 750 €

n á z o v  p r o j e k t u : Pulzujúci vnútroblok

A1: Informácie o predkladateľovil

Meno a priezvisko fyzickej osoby (FO): Michal Paška 

Bydlisko, ulica, číslo domu FO:

Telefonický kontakt: 

e-mailová adresa:

Názov občianskeho združenia, neziskovej organizácie a pod.

Sídlo subjektu, ulica, číslo domu:........

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Tefonický kontakt:

e-mailová adresa kontaktnej osoby:

A2: Stručný popis projektu:
Cieľom projektuje oživenie vnútrobloku ulíc Dubová, Cédrová a Priebežná. 
Bytové domy v tejto lokalite prechádzajú postupnou obnovou, čím prispievajú 
ku skrášleniu najväčšieho sídliska v meste, no vnútroblok takým dojmom 
nepôsobí. Cieľom predloženého projektu je doplnenie vhodných stromov 
a zelene v tejto lokalite. Nakoľko v tejto lokalite pribúdajú aj mladé rodiny 
s deťmi, v rámci oživenia vnútrobloku navrhujem k jestvujúcej zastaralej 
preliezke doplniť hojdačku, detský kolotoč a šmýkačku.



A3: Informácie o rozpočte projektu:
názov položky:

1) Kúpa stromov a zelene na výsadbu

2) Detská hojdačka (odhad ceny)

3) Kolotoč (odhad ceny)

4) Detská šmýkačka (odhad ceny)

suma (s DPH)
500 € 

1000 €  

1000 €  

1000 €

CENA SPOLU: 3500 €

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, nie je podporovaný.

B1: Informácie o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri realizácii 
projektu (bude hlavným kritériom pri posudzovaní návrhu projektu) -  
navrhovateľ je povinný uviesť konkrétny osobný prínos -  formu 
participácie pri realizácii projektu:

Aktívna účasť obyvateľov pri výsadbe stromov a zelene.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre mesto Liptovský 
Mikuláš:
Realizáciou projektu sa dosiahne oživenie vnútrobloku, ktorý je spoločný pre tri 
ulice na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši: Dubovú, Priebežnú a Cédrovú. 
Pribudne zeleň a stromy, ktoré oživia predmetnú lokalitu. Osadením hojdačky, 
detského kolotoča a šmýkačky podstatným spôsobom skvalitníme možnosti na 
trávenie voľného času pre mladé rodiny s deťmi, ktorých v tejto lokalite postupne 
pribúda. Realizáciou projektu skrášlime ďalší vnútroblok, čo bude mať priaznivý 
vplyv na vzhľad sídliska Podbreziny a kvalitnejší život jeho obyvateľov.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.2.2020

podpis predkladáte!'



U P O Z O R N E N I E !

1. Projekty sa môžu realizovať len na pozemkoch mesta (overenie je možné na www. 
katasterportal.sk, alebo priamo na právnom odbore MsĹJ).
2. Pri projektoch navrhovaných v areáloch ZŠ a MŠ je predkladáte! povinný priložiť k návrhu 
projektu aj písomný súhlas riaditeľa školy. Škola, resp. materská škôlka nie je oprávnená 
predkladať projekt
3. Projekt bude financovaný mestom len do schválenej výšky, v prípade prekročenia rozpočtu je 
navrhovateľ povinný sám uhradiť rozdiel (limit na jeden projekt v r. 2020 je 3 750 €).
4. Vzhľadom na rozpočtové provizórium, musi predkladateľ počítať s určitými obmedzeniami, 
najmä pri stanovení výšky rozpočtu na príslušný projekt.
5. Pri schvaľovaní návrhov projektov bude rozmiestnenie projektov situované do každej mestskej 
časti, s prihliadnutím na počet obyvateľov.
7. Prioritne budú navrhované do verejného zvažovania návrhy projektov, ktoré sa budú týkať 
najmä oblasti životného prostredia, kultúry -  okrem obnovy kultúrnych pamiatok (zachovanie 
tradičných hodnôt, rozvoj remesiel a pod.), sociálnej oblasti, seniorov a pod., a tie návrhy, pri 
ktorých bude garancia participácie.
8. Projekty nepodávať na údržbu ciest, parkovísk, stoiisk, cvklochodnikov, budovanie 
nových detských ihrísk.
9. Návrhy projektov musia spiňať príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy, navrhovateľ 
musi garantovať aj udržateľnosť zrealizovaného návrhu a následnú starostlivosť.


