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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

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

http://www.mikulas.sk


NÁZOV PROJEKTU:

Prvá mural maľba vo verejnom priestore 
Liptovského Mikuláša

A1: Informácie o predkladateľovi:

Názov občianskeho združenia, neziskovej organizácie a pod. TO DO Liptov, o.z. 

Sídlo subjektu, ulica, číslo domu:
Meno a p rie zv isko  kon tak tne j osoby

Tele fonický kontakt:
e-mailová adresa kontaktnej osoby:

A2: Stručný popis projektu:

Náš nápad sa týka problematiky Muralu - teda veľkoplošnej umeleckej 
maľby umiestnenej vo verejnom priestore. Mural je populárna súčasť Street 
artu, no v našom meste úplne neznáma. Chceli by sme umenie dať do 
kontrastu s reklamnými stavbami a ukázať, že steny budov by nemali slúžiť 
ako reklamný leták. Podobné maľby sú vo svete, ale aj vo väčších mestách 
Slovenska ako Bratislava, Košice, ale tiež Martin úplne bežné. Práve umenie 
môže zmeniť pohľad verejnosti na prostredie v ktorom žijú.

Maľba bude umiestnená na hlavnom mestskom ťahu v bezprostrednej 
blízkosti budov ktoré sú olepené reklamnými stavbami. Bude vyhotovená 
profesionálnymi umelcami, ktorí majú s touto oblasťou umenia skúsenosti. 
Tvoriť ju budú na základe zadania, ktoré ma prezentovať mesto Liptovský 
Mikuláš ako atraktívne miesto pre život či pre trávenie dovolenky.

Dielo bude realizované na prenajatej stene, ktorá doteraz slúžila ako 
reklamná plocha. Súhlas majiteľa resp. nájomnú zmluvu prikladáme v prílohe. 
Zámer sme konzultovali s odd. verejných priestranstiev a hlavnou 
architektkou mesta, ktorí nemali výhrady.
Maľbu realizujeme v spolupráci s občianskym združením Liptov ride, 
organizátorom úspešných štafetových pretekov.

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

1) Prenájom špeciálnej plošiny počas doby umeleckých prác 1100,-
2) Honorár pre umelcov 1000,-
3) Farby, spreje a ďalšie maliarske a umelecké potreby 1000,-



4) Ubytovanie, stravovanie a cestovné

5) Fotograf a kameraman

250,

250,-

CENA SPOLU: 3600,-

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.

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:

Naše občianske združenie sa dlhé roky zaoberá kvalitou verejných 
priestorov v regióne Liptova. Bojujeme s reklamným smogom, upozorňujeme 
kompetentných na nedostatky a snažíme sa prinášať riešenia, ktoré 
samosprávy aplikujú do praxe. V spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš sme 
dokázali odstrániť stovky nelegálnych reklamných zariadení.

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

Mesto Liptovský Mikuláš je centrom cestovného ruchu na Slovensku. 
Každoročne ho navštívia tisíce turistov, ktorí okrem prírodných krás, 
turistických atrakcií či bohatej histórie vnímajú aj negatíva. Jedným z týchto 
negatív je aj reklamný smog.

Náš projekt chce poukázať na kontrast medzi reklamným smogom 
a umením vo verejnom priestore, no hlavne chce rozprúdiť diskusiu na túto 
tému, zároveň chce svojou tématikou propagovať naše mesto.
Motiváciu čerpáme z úspešných príkladov z iných miest, kde sa podobné 
maľby stali obľúbenou atrakciou, ktorá sa vo veľkom stali fotografovanou 
a zdieľanou po celom virtuálnom priestore.
Liptovský Mikuláš má ambíciu stať sa Mestom kultúry a práve umelecké 
aktivity ako mural mu môžu dopomôcť byť úspešným nositeľom tohto titulu.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.2.2020



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 pnamo na právnom odbore MsÚ).
2. Pri projektoch navrhovaných v areáloch ZŠ a MŠ je predkladateľ povinný priložiť k návrhu 
projektu aj písomný súhlas riaditera školy. Škola, resp. materská škôlka nie ie 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, musí 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, stojisk, cvklochodnikov, budovanie 
nových detských ihrísk
9. Návrhy projektov musia spĺňať príslušné technické normy a bezpečnostné predpisy, navrhovateľ 
musí garantovať aj udržateľnosť zrealizovaného návrhu a následnú starostlivosť.


