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NÁZOV PROJEKTU

Šesťdesiat líp

Al: Informácie o predkladateľovi:

Občianske združenie TATRY

Občianske združenie LIPA -  Liptovskí aktivisti

A2: Stručný popis projektu:

Pokračovanie aktivít, ktorých cieľom je humanizácia verejných priestranstiev v meste Liptovský Mikuláš 
a adaptácia mesta na klimatické zmeny.

Cieľom je vysadiť 60 ks lipa sp.

Odhadovaný počet všetkých osôb zapojených do realizácie projektu: 30

Garantom projektuje Občianske združenie TATRY (wvvw.naskladkvniesmekratki.sk ), ktoré má za sebou 
množstvo obdobných projektov, napr. niekoľko etáp „Zelenej oázy pri vode“ 
(https://pado.blog.smc.Sk/c/298850/Premenv.html). „Park pátra Linčovského“ 
(https://pado.blog.smc.Sk/c/276665/Park-s-pribehom.html). „Zelená oáza pri škole“ 
(https://pado.blog.sme.Sk/c/309555/Cestickv-do-skolv.html) ...

Projekt bude realizovaný ako výsledok spolupráce OZ TATRY, Liptovský Mikuláš a OZ LIPA -  Liptovskí 
aktivisti (https://sk-sk.facebook.com/lipa.oz/). Liptovský Mikuláš, a to dobrovoľnícky.

Vzájomná Spolupráca bola vyskúšaná počas realizácie projektov z participačného rozpočtu mesta Liptovský 
Mikuláš (https://pado.blog.sme.Sk/c/467093/sadenie-stromov-ie-vviadrenim-vierv-v-buducnost.html. 
https://pado.blog.sme.Sk/c/484413/fotoreportaz-sadim-sadis-sadime.html). rámci realizácie projektov 
„Zelená oáza za vodou“ (https://pado.blog.sme.Sk/c/494820/pindaci-verzus-makaci.html) a I. fázy projektu 
„Adaptácia mesta Liptovský Mikuláš na klimatické zmeny -  Zelený Mikuláš“
(https://pado.blog.sme.Sk/c/484465/fotoreportaz-zelenv-mikulas.html. https://pado.blog.sme.sk/c/483959/8- 
mai-2018-ako-sme-boiovali.html).
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Organizácie disponujú automobilom s prívesným vozíkom, čo plánované práce značne uľahčuje a existuje 
dostatočná garancia ich realizácie.

Mapový výrez realizačnej plochy

A3: Informácie o rozpočte projektu:

Názov
položky

K alkulácia Spolu
(v € )

V ysvetlen ie položky

Sadenice
stromov

60 ks(výška 
cca 2 - 2,5 
m, koreňový 
bal) x 30,00 
€ / k s  =
1 800,00 €

1 800,00 Kalkulácia vychádza z priemeru cien vhodných drevín 
uvedených v cenníku ŠL SR š. p., OZ Semenoles - 
http://www.semenoles.sk/cennik/cennik-okras-drevin.Ddf
a cien v predajni Skalniak, s. r. o.

Oporný kôl 
a materiál 
k ukotveniu 
stromu

60 ks x 6,00 
€ /  ks = 
360,00 €

360,00 kôl + kotviaca páska

Doprava 
sadeníc 
a práca 
bagra

400,00 Preprava sadeníc zo strediska Jochy do Liptovského Mikuláša, 
bager -  25-30 € / hod.

SPO LU 2 560,00
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A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Projekt nie je financovaný zo žiadnej inej rozpočtovanej kapitoly mesta.

BI: Informácie o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri 
realizácii projektu:

• OZ TATRY: konzultačná pomoc, zabezpečenie materiálu, výsadba.

• OZ LIPA -  Liptovskí aktivisti: doprava a terénne práce, výsadba.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre mesto 
Liptovský Mikuláš:
Mesto Liptovský Mikuláš realizáciou projektu získa upravený verejný priestor.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 03.02.2020

Mgr. Rudolf PADO, predseda a projektový manažér OZ "MTRY


