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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:

Prvý single trail v Liptovskom Mikuláši

A1: Informácie o predkladateľovi!

Meno a priezvisko fyzickej osoby (FO): Adam Rojček 

Bydlisko, ulica, číslo domu FO:

Telefonický kontakt:...| 
e-mailová adresa:®

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Peter Lengyel

Tefonický kontakt:

e-mailová adresa kontaktnej osoby:

A2: Stručný popis projektu:

Single trail, teda cyklotrasa s jednosmernou premávkou určená vo 
všeobecnosti pre horské bicykle je pre naše mesto veľká neznáma. Mesto 
žiadnou nedisponuje a vzhľadom na neexistujúce mestské lesy nemá ani 
veľa možností ako s budovaním single trialov začať. Naša komunita - spolok 
profesionálnych cyklistov a nadšencov nadviazala s OOCR Región Liptov 
a Mesto Liptovský Mikuláš spoluprácu a prišla s ponukou spolupráce pri 
výstavbe single trialu v lesoparku Háj Nicovô.

Nejedná sa o prvoplánovú aktivitu, ktorá nemá oporu v plánovaní tejto 
oddychovej zóny. Jej podoba bola dopredu konzultovaná, geodeticky 
zameraná a majetkovo vysporiadaná. Naša komunita je ochotná tento single 
trail postaviť na dobrovoľnej báze, a teda za zlomok ceny, ktorú by to mesto 
stále pri klasickom postupe VO. Na základe diskusií s mestom sa plánujeme 
o tento priestor ďalej starať, udržovať ho a ďalej rozvíjať.

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

1) Náradie, pracovné pomôcky 400,

2) Stavebný materiál 800,

3) Mobiliár a značenie trasy (napr. lavička, vstupná brána... tiež grafické práce a tlač tabúľ)

2400,

3600,-CENA SPOLU:



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:

Naša neformálma skupina má záujem vytvoriť plnohodnotný areál pre 
lokálnych bikerov a ďalej vychovávať úspešných jazdov. Medzi sebou máme 
úspešných reprezentantov, medailistu z Majstrovstiev Európy či Svetových a 
Európskych pohárov a viacnásobného majstra Slovenska v disciplíne 
downhill. Títo jazdci nie len obetujú svoj čas a prácu pri výstavbe trialov na 
Háji, ale odovzdajú svoje cenné skúsenosti pri výchove ďalších generácií 
jazdcov.

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

Mesto Liptovský nedisponuje vlastným single trialom a ani vlastnými lesmi. 
Jedinou možnosťou výstavby takejto atrakcie je lokalita ktorú navrhujeme. 
Single trail postavíme a budeme sa oň aj starať a ďalej ho rozvíjať.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

podpis predkladatela



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 MsÚ).
2. Pri projektoch navrhovaných v areáloch ZŠ a MŠ je predkladateľ 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, 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, stoiisk, 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.


