
Predkladateľ Názov	projektu Popis	projektu Rozpočet	projektu Prínos	projektu Dobrovoľnícka	činnosť	
navrhovateľa

JURIGA	Ján,	Mgr.	
(Staré	mesto)

Obnova/výmena	
plaveckých	

štartových	blokov	v	
Mestskej	krytej	
plavárni	LM

Nakoľko	je	krytá	plaváreň	najviac	
využívané	športovisko,	je	dôležité	

modernizovať	aj	vnútorné	vybavenie	
plaveckého	bazénu,	za	účelom	

zlepšenia	podmienok	pre	rekreačné	
a	telovýchovné	ciele.

•	Plavecký	štartový	blok	(6	ks	x	1	117,07	
eur)	-	6	702,42	€	

•	zabezpečenie	demontáže	a	likvidácia	
súčasných	starých	blokov	-	300	€

•	zabezpečenie	namontovania	(osadenia)	
nových	blokov	-	300	€	

•	ďalšie	náklady	(murárske	práce,	oprava	
obkladu,	špárovanie,	...)	-	150	€

•	CELKOM:	7	452,42	€

•	dostupnosť	a	spôsobilosť	zariadenia	
pre	potreby	a	využitie	na	rekreačné	

plávanie
•	zvýšenie	plaveckej	gramotnosti	detí	

a	mládeže
•príprava	plaveckých	oddielov	pre	

výkonnostný	šport

Zabezpečenie	odbornej	pomoci	pri	
výbere	štartovacích	mostíkov.

KRIŽAN	Ján	-	Klub	
Železničných	
Modelárov	LM	

Modulové	koľajisko Realizácia	modulového	koľajiska

Koľajivo	-	2	000	€
Elektronika	-	4	000	€	

Stavba	krajinky	-	3	000	€
Vozový	park	-	1	000	€
CELKOM:	10	000	€

Prezentácia	trate	na	výstavách	a	
stretnutiach	železničných	modelárov	v	

SR
Reklama	a	prezentácia	na	výstavách	v	

meste	Liptovský	Mikuláš

Modelovanie	členmi	Klubu	
Železničných	Modelárov	LM	a	

výchova	mladých	talentov	v	oblasti	
železničného	modelárstva.

KRAJČI	Peter	
(Nábrežie)

Prírodná	posilňovňa

Potreba	umiestniť	prírodnú	
posilňovňu	na	mestskom	pozemku	v	

areáli	bytoviek	1906	a	1912	+	
basketbalový	kôš	(podobné	

zariadenie	už	bolo	namontované	na	
Nábreží	-	drevené	posilňovacie	

prvky)

Neuvedené

V	areáli	je	vyasfaltovaná	plocha,	kde	je	
možné	hrať	volejbal	(sú	tam	opory	na	
sieť)	a	pre	mladých	by	bolo	dobré	

doplniť	aj	basketbalový	kôš

Navrhovateľ	dobrovoľnícku	činnosť	
vylúčil.

ŠTRICOVÁ	Erika	
(Podbreziny)

Pohybom	ku	
zdraviu	detí

Šplhacia	zostava	pre	deti	
predškolského	veku

•	šplhacia	zostava	celokovová	-	2	762,40	
€

•	montáž	-	588	€
•	dopadová	plocha	-	1	708,80€

•	montáž	-	427,20	€
•	kresliaca	tabuľa	2x	-	427,20	€
•	montáž	tabule	2x	-	144	€
CELKOM:	6	348	€

Vylepšenie	kovových	preliezačiek	v	
areáli	MŠ	Agátik.	Šplhacia	zostava	by	
mohla	rozšíriť	možnosti	nadobúdania	
motorických	zručností	a	vôľových	

vlastností.

Navrhovateľ	ponúka	pomoc	pri	
úprave	okolia	po	zrealizovaní	

montáže.

VINČÁLKOVÁ	Darina	
(Podbreziny)

Krajší	exteriér	MŠ	
Agátik

Tématická	zostava	na	školský	dvor	-	
pre	najmladšie	deti	predškolského	
veku	(vláčik,	pružinové	hojdačky,	

kolotoč)

•	vláčik	s	tunelok	a	vagónikmi	-	1	428	€
•	montáž	vláčika-	108€

•	4x	pružinová	hojdačka	-	1	435,20	€
•	montáž	hojdačky	-	235,20	€

•	veľký	kolotoč	-	1	488	€
•	montáž	kolotoča	-	84	€

•	kresliaca	tabuľa	(2x)	-	717,60	€
•	montáž	tabule	-	144	€
CELKOM:	5	640	€

Vylepšenie	kovových	preliezačiek	v	
areáli	MŠ	Agátik.	Šplhacia	zostava	by	
mohla	rozšíriť	možnosti	nadobúdania	
motorických	zručností	a	vôľových	

vlastností.

Navrhovateľ	ponúka	pomoc	pri	
úprave	okolia	po	zrealizovaní	

montáže.

Navrhované	projekty	participatívneho	rozpočtu	2017



KUCHÁRIK	Ondrej	
(Podbreziny)

Predĺženie	pešníka

Napojenie	chodníka	od	križovatky	zo	
Žiarskej	ulice	na	Jabloňovú,	vedľa	
ulive	Pod	slivkou	je	problematické.	
Od	horkej	autobusovej	zástavky	na	
sídlisku	Podbreziny,	je	chodník	
ukončený	vozovkou.	Zlepšenie	
vyžaduje	predĺženie	chodníka	

zámkovou	dlažbou	v	dĺžke	cca	30	m.	
Momentálne	sa	na	tomto	mieste	

nachádzajú	kontajnery	na	odpad,	ale	
v	prípade	vybudovania	podzemných	
zberných	nádob	bude	vybudovanie	

chodníka	možné.

Podľa	cenníka	za	m2	zámkovej	dlažby	
(30m	x	1	m)

Predĺžením	chodníka	sa	zamedzí	
ohrozeniu	chodcov	pri	hornej	zástavke	

na	sidlisku	Podbreziny.

Je	ťažké	určit	osobný	prínos,	keďže	je	
pri	navrhovanom	projekte	potrebné	
použiť	mechanizáciu	a	odbornú	

pracovnú	silu.

KUCHÁRIK	Ondrej	
(Podbreziny)

Úprava	vonkajších	
priestorov

Úprava	nezastavanej	plochy	pred	
bytovým	domom	na	Lipovej	ulici	

525/5-8	(spomínané	aj	na	hovoroch	
s	občanmi	a	prisľúbené	minulým	aj	

vtedajším	vedením)

Rozšírenie	a	vybudovanie	parkovacích	
miest	pred	bytovým	domom		(plocha	o	

veľkosti	cca	15x9	metrov)

Nutnosť	úpravy	priestoru	pred	
vchodom	č.	8	smerom	ku	chodníku,	
ktorý	je	napojený	na	štátnu	cestu	

smerom	do	Žiaru.	Autá	vychádzaju	na	
cestu	cez	"trávnik"	a	počas	daždivých	
období	je	toto	miesto	rozbahnené.

V	prípade	potreby	pracovnej	sily	je	
ochota	organizovať	účasť	obyvateľov	

bytovky.

BEŤKOVÁ	Darina	
(Palúdzka)

Súprava	stôl	+	
lavica

Súprava	stôl	+	lavica	je	potrebná	
hlavne	pri	konaní	členských	schôdzí,	
kedy	je	ťažké	umiestniť	150	členov	v	

priestoroch	klubu.

•	stôl	4	ks
•	lavica	4	ks

•	CELKOM:	944	€

Vyriešenie	problému	s	nedostatkom	
miesta	na	sedenie	pre	Klub	seniorov	v	

mestskej	časti	Palúdzka.
Neuvedené

BEŤKOVÁ	Darina	
(Palúdzka)

Ozvučenie	-	klub	
seniorov

Klub	seniorov	Palúdzka	má	veľa	
aktivít	a	pre	ich	skvalitnenie	je	

potrebné	zabezpečiť	aj	ozvučenie	
(mikrofón	s	reproduktomi).

Ozvučenie	(mikrofón	+	reproduktory)	-	
250	€

CELKOM:	250	€

Klub	seniorov	organizuje	programy,	
ktoré	sa	konajú	pri	rôznych	

príležitostiach	na	území	mestskej	
časti,	z	tohto	dôvodu	bude	nákup	

ozvučenia	naápomocné.

Neuvedené

BEŤKOVÁ	Darina	
(Palúdzka)

Sedacia	súprava	s	
operadlom

Súprava	je	potrebná	hlavne	pri	
konaní	členských	schôdzí	a	

organizovaní	rôznych	podujatí,	kedy	
je	ťažké	umiestniť	150	členov	v	

priestoroch	klubu.

Pivný	set	s	operadlom	8ks	x	170€
CELKOM:	1	360	€

Vyriešenie	problému	s	nedostatkom	
miesta	na	sedenie	pre	Klub	seniorov	a	

zlepšenie	kultúry	sedenia	pri	
podujatiach	organizovaných	v	

mestskej	časti	Palúdzka.

Neuvedené

Združenie	rodičov	
pri	ZŠ	s	MŠ	
(Okoličné)

Revitalizácia	
školského	areálu

Školský	areál	je	centrom	mnohých	
športových	aktivít,	ktoré	privádzajú	
do	areálu	rodičov,	športovcov	a	

iných	občanov	mesta,	ktorým	často	
chýbali	lavičky	na	sedeniu.	Lavičky	

by	mali	byť	umiestnené	pod	
dohľadom	kamery,	ktorá	má	byť	
nainštalovaná	na	pavilóne	C,	s	
výhľadom	na	Okoličiansku	a	

Sihotskú	ulicu.

Lavička	-	parková	5	ks	x	160	€
CELKOM:	800	€

Dobudovanie	športovej	zóny	v	okolí	aj	
na	oddychovú	časť,	využívanú	žiakmi	
školy,	tak	aj	širokou	verejnosťou.

V	rámci	brigády	rodičov	a	
zamestnancov	školy	budú	lavičky	

svojpomocne	osadené	v	areáli	školy	
(vykopanie	a	pevné	zabetónovanie	s	

úrovňou	zemského	povrchu)



CHRAPČIAK	Martin,	
BĚHAL	Roman	
(Nábrežie)

Ľudia	pre	stromy,	
stromy	pre	ľudí

Nákup	a	vysadenie	listnatých	a	
ihličnatých	stromov	podľa	

požiadaviek	mesta	LM	v	lokalitách	
Nábrežie,	Okoličné	a	Podbreziny.	
Vysadenie	stromov	v	súčinnosti	s	
Odborom	životného	prostredia	a	
dopravy.	Projekt	kladie	dôraz	na	
aktívnu	účasť	verejnosti	na	každej	
fáze	projektu:	plánovanie,	príprava,	
realizácia	a	následná	starostlivosť	o	
vysadenú	zeleň	a	zveľadené	plochy.

•	Borovica	lesná	(20	ks	x	72€)	=	1	440	€
•	Javor	horský	(20	ks	x	50€)	=	1	000	€
•	Hrab	obyčajný	(20	ks	x	60€)	=	1	200	€
•	Brest	horský	(10	ks	x	55€)	=	550	€
•	Lipa	veľkolistá	(10	ks	x	60€)	=	600	€
•	Dovoz	sadeníc,	podperné	koly,	

výkopové	práce	=	1	200€
•	CELKOM:	5	990	€

Zlepšovanie	životného	prostredia	
výsadbou	drevín	a	zapojenie	

obyvateľov	mesta	do	starostlivosti	o	
verejnú	zeleň.	Každý	občan,	ktorý	sa	
zapojí	do	sadenia	stromov	si	tak	viacej	
váži	zeleň	v	meste.	Výsatba	stromov	
vedie	k	zamysleniu	nad	dôležitosťou	
chrániť	prírodu	nielen	v	meste	ale	i	

mimo	neho.

Do	projektu	sa	budeme	sanžiť	zapojiť	
najmä	mládež,	ale	aj	rodičov.	Sadenie	

bude	prebiehať	pod	odborným	
dohľadom	environmentálneho	

odborníka.

BÁNIKOVÁ	Veronika,	
Mgr.	(Okoličné)

Rekonštrukcia	
detského	ihriska	v	
mestskej	časti	

Okoličné

Tento	projekt	by	sa	mal	zamerať	na:
•	odstránenie,	resp.	opravu	herných	

prvkov	ihriska,	ktoré	nespĺňajú	
podmienky	bezpečnosti	pre	deti,
•	vonkajší	náter	herných	prvkov	

ihriska,
•	oprava	pieskoviska	a	výmena	

piesku,
•	osadenie	nových	herných	prvkov	

(preliezky,	kolotoč,	hojdačky,	
šmýkačka,	...),

•	oprava	oplotenia	ihriska,
•	vonkajší	náter	lavičiek	
umiestnených	na	ihrisku

•	osadenie	náraz	tlmiaceho	
materiálu	na	dopadové	plochy.

Posudok	bezpečnosti	ihriska	-	250	€,
Demontáž,	oprava,	servis	herných	

prvkov,	pieskoviska,	oplotenia	-	1	400	€
Zakúpenie	nových	herných	prvkov	-	4	

800	€
Nový	piesok	do	pieskoviska	-	50	€

Zakúpenie	a	osadenie	dopadových	plôch	
(cca	40€/m2)	-	800	€

Farby	pre	náter	herných	prvkov	a	lavičiek	
-	200	€

CELKOM:	7	500	€

V	mestskej	časti	Okoličné	je	pre	deti	k	
dispozícii	iba	jedno	mestské	ihrisko	

pre	staršie	deti,	ktoré	nespĺňa	
podmienky	bezpečnosti.	Na	ihrisku	sa	

nachádzajú	staré	a	obité	kovové	
preliezky,	kolotoč	a	hojdačky,	ktoré	je	
dnes	už	ťažko	nájsť.	Najbližie	vhodné	
ihriská	sú	v	mč	Podbreziny,	ktoré	sú	
často	obsadené	a	s	ohľadom	na	

vzdialenosť	nedostupné.	Ihrisko	je	
jediným	miestom	v	danej	mč,	kde	sa	
môžu	rodičia	s	deťmi	stretnúť	a	
udržiavať,	rozvíjať	sociálne	vzťahy	

medzi	deťmi	a	aj	dospelými.

Navrhovateľ	môže	pomôcť	pri	výbere	
vhodných	herných	prvkov	pre	dané	
ihrisko,	resp.	zabezpečiť	prieskum	
trhu	v	oblasti	herných	prvkov.	

Navrhovateľ	tiež	môže	zorganizovať	
brigádu	rodičov	z	Okoličného	za	

účelom	realizácie	náterov	
nedemontovaných	herných	prvkov	a	
lavičiek,	ako	aj	odstránenie	starého	

piesku	z	pieskoviska	pred	jeho	
opravou	a	výmenou	piesku.



VOSKÁROVÁ	Nina	
(Staré	mesto)

Aby	"Veľká	kolónia"	
bola	"Pekná	
kolónia"

Regenerácia	vonkajších	priestorov	
obytnej	zóny	-	osadenie	veľkých	

kvetináčov	na	okraj	trávnatej	plochy	
pred	bytovým	domom,	vysadenie	
kríkov,	spevnenie	plochy	pod	

kontajnermi	na	separáciu	odpadu,	
zväčšenie	kanalizačnej	vpuste	na	
chodníku	a	osadenie	ochrannej	
mreže	na	kanalizačnú	vpusť.

Kvetináče	-	môžu	byť	aj	staršie	z	rezerv	
VPS	-	0	€

Hlina	do	kvetináčov,	sadenice	kvetov	a	
kríkov,	mulč	-	250	€

Dlažba	pod	kontajnery	(typ	CASPED	
40/60),	19e/m2	-	190	€
Mreža	na	kanál	-	250	€
Osadenie	mreže	-	100	€
CELKOM:	790	€

Obytná	zóna	Veľká	kolónia	"mladne"	-	
prisťahovávajú	sa	sem	mladé	rodiny	s	
deťmi,	a	je	vzhľadom	k	tomu,	že	tu	

vzniklo	ubytovacie	zariadenie	
"Apartmány	Liptov"	častokrát	prvým,	
čo	turisti	v	našom	meste	vidia.	Po	
výrube	stromov	po	rekonštrukcii	
bytového	domu	ostala	plocha	

"prázdna".	Doplnením	kvetináčov	by	
došlo	k	oddeleniu	trávnatej	plochy	a	
cesty	a	vstup	do	obytnej	zóny	by	získal	
farbu	a	sviežosť	Osadením	dlažby	pod	

kontajnery	na	separovaný	zber	
(severne	od	bytového	domu)	by	
vznikol	lepší	prístup	ku	nim	ako	v	

zime,	tak	aj	počas	dažďov.	Zväčšenie	
kanalizačnej	vpuste	a	osadenie	mreže	
je	veľmi	potrebné,	lebo	v	čase	väčších	
dažďov	vzniká	pred	bytovým	domom	

až	"jazero",	ktoré	znemožňuje	
používať	cestu	pre	chodcov.	

Regeneráciou	obytnej	zóny	by	sme	sa	
dokázali	lepšie	prezentovať	ako	mesto	

aj	u	nich.

Organizácia	brigády	obyvateľov	
dotknutých	domov	a	spoločne	

vysadíme	kríky,	kvety	do	kvetináčov	a	
vykonáme	prípravu	terénu	na	

osadenie	dlažby	a	jej	osadenie	na	
plochu	pre	kontajnery.	Spoločne	sa	
budeme	o	kvietky	a	kríky	starať	-	
okopávať,	polievať.	Trávu,	ktorá	je	

rozjazdená	autami	vysejeme	
vlastnými	silami.

VYORALOVÁ	Andrea,	
Mgr.	(Iľanovo)

Slovenské	tradičné	
remeslá	v	dreve

Týmto	projektom	by	sa	mal	
zrevitalizovať,	esteticky	skrášliť,	

skultúrniť	priestor	v	centre	námestia	
v	mestskej	časti	Iľanovo	drevenými	
plastikami,	ktoré	by	poukazovali	na	

historicko-kultúrno-tradičné	
dedičstvo	našich	predkov	počas	

celého	roku.		Do	výroby	drevených	
plastík	by	boli	zapojení	-	

participovali	by	občania	mč,	Urbár	
Iľanovo,	ubytovatelia	a	škola	
Úžitkového	výtvarníctva	v	

Ružomberku.	

•	Výroba	-	cena	práce	pri	realizácii	
drevenej	plastiky	1	ks	za	5	pracovných	
dní/600	€,	výroba	8ks	plastík	(realizuje	

osem	tvorcov)	-	4	800	€
•	drevo	na	8	ks	plastík	(1m3	-	220	€	za	10	

m3	spolu)	-	2	200	€
•	ubytovanie	realizátorov	plastík	na	5	dní	
(1	den	100	€	pre	8	osôb	spolu)	520	€
•	strava	pre	realizátorov	plastík	pre	8	

osôb	(1	den	10	€	osoba)	-	400	€
•	podstavce	a	osadenie	drevených	

plastík	(na	1	plastiku	70	€)	8	x	70	=	560	€
CELKOM:	8	480	€

Mestská	časť	Iľanovo	má	zastaralé	
komunikačné	priestory,	obyvatelia	sa	
snažia	prinavrátiť	život	do	tejto	mč.	

Týmto	počinom	by	došlo	k	
zatraktívneniu	a	estetickému	

ozvláštneniu	Iľanova.	Aj	samotní	
obyvatelia	spolu	s	urbárskym	

spoločenstvom	chcú,	aby	došlo	k	
oživeniu	mč.	Plánovaná	akcia	v	sebe	
spája	3	funkcie	v	jednom,	revitalizáciu	

spoločných	častí	s	aktívnou	
spoluúčasťou	obyvateľov	a	

povznesenie	kultúrneho	povedomia	
samotných	obyvateľov.

Dobrovoľnícka	činnosť	bude	spočívať	
v	participácii	pri	úprave	priestoru	

námestia,	kde	budú	plastiky	
osádzané,	spoločenstvo	urbáru	

Iľanovo	poskytne	drevo	v	hodnote	2	
200	€	a	ubytovatelia	v	mestskej	časti	
poskytnú	ubytovanie	pre	realizátorov	

drevených	plastík.



PAŠKA	Michal	
(Podbreziny)

Rozšírenie	
oddychovej	zóny	na	
sídlisku	Podbreziny	-	

2.	etapa

Projekt	nadväzuje	na	projekt	z	
uplynulého	roka	a	jeho	cieľom	je	
rozšírenie	lavičiek	v	hornej	časti	

oddychovej	zóny	na	Podbrezinách	-	
v	lokalite	medzi	riekou	Smrečianka	a	
pešou	zónou.	V	predmetnej	lokalite	

je	nedostatok	lavičiek,	na	čo	
poukazujú	spoluobčania.	V	blízkosti	
sa	nachádza	zariadenie	pre	seniorov,	

mnohí	z	nich	si	pri	prechádzke	
nemajú	kde	odpočinúť.	V	

predmetnej	lokalite	počas	tohto	a	
uplynulého	roka	navyše	pribudli	
stromy,	ktorých	vysadzba	bola	tiež	
zrealizovaná	v	rámci	PTR.	Lavičky	by	

priestranstvo	vkusne	a	vhodne	
doplnili.

Lavička	s	operadlom	5	kusov	+	jej	
osadenie	-	1	500	€
CELKOM:	1	500	€

Sídlisko	Podbreziny	disponuje	peknými	
a	veľkými	zelenými	plochami.	V	dolnej	
časti	sídliska	je	vybudovaná	Zelená	
oáza	s	množstvom	lavičiek,	v	hornej	

časti	sídliska,	medzi	riekou	Smrečianka	
a	frekventovanou	pešou	zónou,	

lavičky	absentujú.	Realizáciou	projektu	
sa	doplní	potrebný	mobiliár	pre	
obyvateľov.	Lavičky	tiež	vkusne	a	
vhodne	doplnia	územie,	na	ktorom	
boli	počas	tohto	a	uplynulého	roka	
vysadené	stromy	v	rámci	PTR.

Ponúkaná	je	pomoc	pri	výkopových	
prácach	pri	osadení	lavičiek.

SMIEŠKOVÁ	
Stanislava	(Kanoe	
Tatra	Klub	o.z.)

Zvýšenie	atraktivity	
areálu	vodného	
slalomu	pre	
verejnosť	a	
začínajúcich	
vodákov

Prepojenie	bežeckej	trasy	a	
cyklotrasy	z	AVS	O.	Cibáka	po	ľavom	

brehu	Váhu	smer	Uhorská	Ves.	
Vybudovanie	mostíka	cez	

Iľanovianku,	stavba	nespevnená	so	
zemou.	Zriadenie	workout	zóny	v	
priestoroch	"Tichej	vody"	na	AVS,	

orbitrek,	hrazdy.	Doplnenie	hangáru	
na	lode	o	dve	unimobunky	a	
pripojenie	na	elektrinu.

Terénne	úpravy	pre	mostík	cez	
Iľanovianku	-	300	€

Materiál	k	mostíku,	odborné	práce,	
transport	-	1	500	€

Terénne	úpravy	pre	Unimo	bunky	-	100	€
Zariadenie	šatne	prípravky,	oprava	

starého	-	200	€
Odborné	elektrikárske	práce	-	150	€

Zariadenie	workout	zóny,	výroba,	nákup	-	
2	200	€

Osadenie	zariadení	workout	zóny	-	300	€
Zriadenie	móla	na	vstup	do	vody	-	200	€

CELKOM:	4	950	€

Areál	vodného	slalomu	má	nevyužitý	
potenciál	v	poskytovaní	možností	

outdoorových	športov	pre	verejnosť	a	
aktívnych	športovcov	najmä	v	lokalite	

"Tichá	voda".	Tu	chceme	zriadiť	
workoutovú	posilňovňu	v	prírode,	

prepojiť	bežecký	chodník	a	
cyklokrosový	chodník	smerom	na	
Závažnú	Porubu	a	Uhorskú	Ves.	

Bežecký	chodník	a	cyklochodník	po	
ľavej	strane	rieky	Váh	nie	je	možné	
využívať	celoročne	pre	vysoké	stavy	

potoka	Iľanovianky,	čo	by	sa	mostíkom	
odstránilo.	Areál	je	nedostatočne	
pripravený	poskytnúť	primerané	
zázemie	začínajúcim	vodákom	a	

potrebuje	šatne	pri	nástupe	na	vodu	v	
lokalite	Tichá	voda,	čo	je	300	m	od	
lodenice.	Cyklochodník	ako	aj	

workoutová	posilňovňa	v	prírode	by	
bola	voľne	prístupná	verejnosti	a	bola	
by	využívaná	aj	aktívnymi	športovcami	

nielen	nášho	klubu.

Zorganizovanie	dobrovoľníkov	z	
radov	rodičov	a	členov	klubu	

vodného	slalomu	a	vytrvalostných	
bežcov	pre	práce	potrebné	a	spojené	

s	realizáciou	projektu.	Počet	
odpracovaných	dobrovoľníckych	
hodín	pri	prácach	na	projekt	bude	

cca	350.	Ročná	potreba	
dobrovoľníckej	práce	pri	kosení	a	
údržbe	areálu	je	cca	50	hod.



Almiza	s.r.o	
(Palúdzka)

Zvýšenie	
vzdelanostnej	

úrovne	Rómskych	
žiakov	v	

predprimárnom	a	
primárnom	
vzdelávaní

Cieľom	projektu	je	zvýšenie	
vzdelanosti	rómskych	žiakov	v	

predmete	anglický	jazyk	
prostredníctvom	metódy	Jolly	
Phonics	v	predprimárnom	a	

primárnom	stupni	vzdelávania	na	
základnej	škole	pôsobiacej	v	našom	

meste.

Výučbový	materiál	Jolly	Phonics	-	1	300	€
Pracovný	zošit	pre	žiakov	(5,10€/ks	x	65	

žiakov)	-	331,50	€
Kancelársky	materiál	na	projektové	

vyučovanie	-	100	€
Odborná	príprava	účiteľa	-	198/os.

CELKOM:	1	929,50	€

Zvýšená	vzdelanostná	úroveň	
rómskych	detí	a	zvýšenie	ich	motivácie	
aktívne	sa	zapojiť	do	vyučovacieho	
procesu	s	perspektívou	ďalšieho	

vzdelávania,	lepšieho	uplatnenia	sa	na	
trhu	práce.	Inovatívny	a	zážitkový	

prístup	môže	byť	dobrým	impulzom	k	
zmene	postoja	k	vzdelávaniu.	Mesto	
sa	môže	stať	priekopníkom	v	oblasti	
výučby	anglického	jazyka	u	rómskych	

žiakov.

Navrhovateľ	projektu	poskytne	
odborný	dohľad	a	konzultácie	pri	
vyučovaní	metodikou	Jolly	Phonics.	
Navrhovateľ	má	záujem	o	intenzívnu	
spoluprácu	s	uvedenou	základnou	

školou	a	chce	sa	podieľať	na	
overovaní	efektivity	tejto	metódy	u	

rómskych	žiakov.	Zámer	
navrhovateľa	je	predložený	projekt	
postúpiť	na	európsky	projekt	a	
spolupracovať	so	Štátnym	
pedagogickým	ústavom.

KRAJČIOVÁ	Zdenka	
(Hurbanova	ul.)

Výbehový	priestor	
pre	psov

Výbehový	priestor	pre	psov	-	
oplotené	priestranstvo	približne	50	x	
30	m,	kde	by	mohli	psíky	byť	voľne	
pustené	a	mohli	by	sa	naháňať	s	

inými	psami.

Pletivové	panely	2,5m,	výška	1,4m	-	60	ks	
-	á	1	500	€

Stĺpiky	60	ks	-	800	€
Príslušenstvo	na	upevnenie	panelov	-	á	1	

000	€
Bránka	-	á	300	€

Lavičky	2	ks	-	300	€
Odpadkový	kôš	-	á	50	€
Betón	na	osadenie	...	Xx
CELKOM:	3	950	€

V	lokalite	staré	mesto,	sídlisko	pri	
stanici,	žije	veľa	starších	a	osamelých	
ľudí,	ktorým	spoločnosť	robí	ich	psík.	
Vo	voľnom	výbehu	pre	psov	by	si	ich	
pes	pobehal	pobehal,	oni	by	si	sadli	na	
lava	čas	trávili	s	inými	ľuďmi.	Na	hrádzi	
Váhu,	kde	predtým	chodievali,	bude	
cyklochodník,	miest	na	prechádzky	

ubúda.

Úprava	terénu,	osádzanie	stĺpikov,	
betónovanie,	(komplet	oplotenie)	
vykonáme	formou	brigády	za	

asistencie	a	dohľadu	pracovníkva	VPS	
alebo	MsÚ.

OZIMÝ	Ivan	
(Podbreziny)

Úprava	prístupovej	
poľnej	cesty	k	
záhradkárskej	

osade	s	cieľom	jej	
multifunkčného	

využitia

Navrhovaný	projekt	je	zameraný	na	
úpravu	prístupovej	poľnej	cesty	

1214/1	v	smere	od	železničnej	trate	
po	predné	parkovisko	pri	pamätníku	
na	Háji.	Práce	by	zahŕňali	zrovnanie	
povrchu	telesa	cesty,	urobenie	

odtokov,	vysypanie	podložia	cesty	
kamennou	drťou,	vysekanie	konárov	
a	celková	úprava	okolia	príjazdovej	

cesty.

Použitie	mechanizvom	(JCB	Traktor)	-	
500	€

Nákup	kamennej	drte	-	777,60	€
Doprava	-	autopark	VPS	(potreba	10	ciest	

po	8	ton)	-	576	€
Nákup	náradia	potrebného	na	ďalšie	

udržiavanie	cesty	-	350	€
Drevo	potrebné	na	odtoky	(18	ks	o	Ø	150	
mm	a	dĺžke	8	m),	V	prepočte	1m3	a	cene	
bez	DPH	=	40€,	potreba	cca	2m3	+	dovoz	-	

196	€	
Nepredpokladaný	výdaj	-	200,40	€

CELKOM:	2	500	€

Poľná	príjazdová	cesta	1214/1	je	
predovšetkým	roky	využívaná	členmi	a	
majiteľmi	záhradkárskych	osád,	ktorý	
sa	doteraz	starali	o	jej	zjazdnosť	a	
využitie	aj	pre	obyvateľov	okolia	a	

mesta	Liptovský	Mikuláš.	V	súčasnosti	
je	však	teleso	cesty	narušené	z	dôvodu	
pohybu	ťažkých	mechanizmov	počas	
výrubu	stromov,	čo	obmedzuje	jej	

súčasné	využitie.	

Členovia	Záhradkárskej	osady	-	
Plantáž,	odpracujú	počas	tejto	
úpravy	cesty	300	brigádnických	
hodín,	na	stavbe	odtokov,	úprave	

povrchu	a	okolia	cesty.

ZŠ	Nábrežie	Dr.	A.	
Stodolu	(Nábrežie)

Vonkajšia	
posilňovňa	pre	

veľkých	aj	malých

Vonkajšia	posilňovňa	bude	slúžiť	ako	
posilňovňa	vo	voľnej	prírode,	v	

ktorej	sa	bude	cvičiť	ssto	cvičenie	
predstavuje	najzdravší	spôsob	

posilňovania	a	udržiavania	kondície.	
Zariadenie	bude	slúžiť	na	
posilňovanie	celého	tela.	

Outdoorové	preliežky	budú	môcť	
využiť	všetky	vekové	kategórie.	

Workout	TEENS	-	5	346	€
Povrchové	úpravy	(vyrovnanie,	vyčistenie	

terénu,	podklad	pod	outdoorové	
preliezky)	-	1	000	€
CELKOM:	6	346	€

Projekt	bude	mať	pozitívny	prínos	pre	
spoločnosť,	je	určený	pre	každú	

vekovú	kategóriu,	motivuje	k	pohybu	
a	posilňovaniu,	prináša	ideálny	zdroj	
zábavy,relaxu	a	pohybu,	prinesie	
využitie	momentálne	nevyužitého	
mestského	pozemku,	prinesie	
viacúčelový	športový	areál.

ZŠ	môže	zabezpečiť	prípravu	terénu	
pred	realizáciou	vonakjšej	

posilňovne.	Môže	tiež	zabezpečiť	
starostlivosť	o	zariadenia	a	

prostredie.



PAŠKA	Michal	
(Podbreziny)

Moderné	sídlisko	-	
moderné	ihrisko

Cieľom	projektu	je	pokračovať	v	
úpravách	a	rozširovaní	vybavenia	

naviac	využívaného	detského	ihriska	
na	Podbrezinách,	ktoré	sa	nachádza	
v	blízkosti	objektu	pizzerie	a	rieky	
Smrečianka.	Na	ihrisku	sa	nachádza	
iba	jedna	hojdačka	a	často	je	na	ňu	
"poradovník".	Projekt	je	preto	
zameraný	na	nákup	dvoch	

hojdačiek.

Hojdačka	detská	2	ks	+	dopadová	plocha	-	
3	000	€

CELKOM:	3	000	€

Realizáciou	projektu	sa	podstatným	
spôsobom	skvalitní	jedna	z	možností	

na	trávenie	voľného	času	na	
najväčšom	sídlisku	v	meste.	V	tesnej	

blízkosti	je	spevnená	plocha	s	
basketbalovými	košmi,	u-rampou	i	

vlani	vybudovaným	mini	skateparkom.	
Ide	teda	o	"centrum"	trávenia	voľného	

času	na	Podbrezinách.

Navrhovateľ	by	bol	nápomocný	pri	
výkopových	prácach.	Ďalšia	pomoc	v	
tomto	prípade	zrejme	nie	je	možná,	
keďže	osadenie	hojdačiek	musí	
realizovať	firma	s	potrebným	

certifikátom.

PAŠKA	Michal	
(Podbreziny)

Parčík	na	rohu

Hlavným	cieľom	projektu	je	
revitalizácia	a	humanizácia	plochy	
situovanej	"za	vodouL	na	sídlisku	

Podbreziny.	V	predmetnom	
priestore	chceme	obnoviť	trávnik,	
umiestniť	12	ks	stromov,	vytvoriť	
záhon	s	kvitnúcimi	krovinami	(100	
ks),	obnoviť	trávnik	a	umiestniť	4	

lavičky.

Doprava	materiálu	-	100	€
Občerstvenie	-	50	€

Sadenice	stromov	-	600	€
Sadenice	krovín	-	200	€
Mulčovacia	kôra	-	150	€
Ornica	osievaná	-	180	€

Materiál	k	ukotveniu	stromov	-	36	€
Koly	ku	stromom	-	240	€

Osivo	trávy	-	50	€
Lavičky	-	1	160	€

Zemné	práce	-	200	€
CELKOM:	2	966	€

Vytvorenie	malého	oddychového	
zákutia,	vytváranie	vzťahu	mladých	
ľudí	podieľajúcich	sa	na	aktivitách	

projektu	-	k	verejnému	priestranstvu,	
a	týmto	predchádzanie	prejavom	
vandalizmu.	Mladí	Ľudia	taktiež	
nadobudnú	praktické	zručnosti	z	
oblasti	vytvárania	verejných	

priestranstiev.	Propagácia	výstupov	
dobrovoľníckej	práce	na	verejnosti.

Študenti	ZŠ	J.	Kráľa	-	vytváranie	
vzťahu	mladých	ľudí	podieľajúcich	sa	
na	aktivitách	projektu	k	verejnému	
priestranstvu	a	týmto	predchádzanie	
prejavom	vandalizmu.	Obyvatelia	
sídliska	Podbreziny	-	revitalizácia	a	
humanizácia	prostredia	sídliska,	
vytvorenie	priestoru	pre	oddych...	

Rodičovské	
združenie	pri	MŠ	
Nábrežie	4.	Apríla

Výmena	povrchu	
dopravného	ihriska

Cieľom	projektu	bude	utváranie	
návykov	bezpečného	správania	sa	
na	ceste	prostredníctvom	zapájania	
všetkých	zmyslov.	Deti	postupne	

spoznajú	nebezpečenstvá	súvisiace	s	
cestnou	premávkou,	dodržiavať	
základné	pravidlá	správania	sa	
účastníkov	cestnej	premávky	aj	
chodcov	a	samotným	výstupom	

bude	upevňovanie	pravidiel	cestnej	
premávky	na	novovytvorenom	
dopravnom	ihrisku	s	aktívnou	
účasťou	dopravnej	polície.

Výmena	asfaltového	krytu	-	3	961,16	€
Výmena	obrubníkov	spolu	-	521,42	€
CELKOM:	(bez	DPH)	4	482,59	€
																(s	DPH)	5	456,78	€

Hlavným	prínosom	bude	zameranie	sa	
na	prevenciu	v	oblasti	dopravnej	
výchovy	v	spolupráci	s	mestskou	a	
štátnou	políciou	v	modelových	

situáciách	na	cvičnom	dopravnom	
ihrisku,	aby	sa	predchádzalo	rizikám,	
ktorým	sú	deti	vystavené	v	reálnych	
dopravných	situáciách	v	našom	

regióne.

Návrh	dopravného	ihriska	v	
spolupráci	s	dopravnou	políciou.	
Realizácia	-	maľovanie-	rodičia	a	

zamestnanci	MŠ

KUBÁNY	Viliam	
(Podbreziny)

Rekonštrukcia	
basketbalového	
ihriska	na	ul.	

Žiarska	
(Podbreziny)

Rekonštrukcia	existujúceho	
basketbalového	ihriska,	ktoré	má	

plne	funkčné	basketbalové	koše,	ale	
povrch	je	v	nevyhovujúcom	stave	
(rozpad	asfaltu,	prepad	povrchu	v	

niektorých	miestach).	

Základ	drobný	štrk	-	432	€
												stredný	štrk	-	1	296	€

												beton	+	povrch	-	2	880	€
											kari	siete	6mm	-	1	685,76	€

											práce	-	2	500	€
											doprava	betón	-	150	€
											doprava	štrk	-	390	€
											obrubníky	-	201,60	€

CELKOM:	9	535,36	€

Neuvedené Neuvedené



KUSÁ	Jana,	Mgr.
Jazykové	

vzdelávanie	
zamestnancov	MsÚ

Projekt	je	zameraný	na	
špecializované	cudzojazyčné	
(angličtina)	vzdelávanie	

zamestnancov	MsÚ	a	jeho	inštitúcií.	

Náklady	na	lektorskú	činnosť	-			2	800	€
Sady	otázok	a	odpovedí	v	konkrétnych	
komunikačných	situáciách	-	300	€

Učebné	materiály	-	600	€
Konzultačná	činnosť	-	300	€

CELKOM:	4	000	€

Cudzojazyčné	vzdelávanie	
zamestnancov	patrí	k	benefitom	
moderného	zamestnávateľa	a	
poskytuje	možnosť	pre	rozvoj	
vedomostí	zamestnancov.	Pre	

spoločnosť	a	MsÚ	LM	budú	hlavným	
prínosom	jazykovo	vzdelaní	

zamestnanci	reprezentujúci	mesto	LM	
v	rámci	komunikácie	s	verejnosťou,	

turistami	a	inými	inštitúciami.

Osobný	prínos	navrhovateľa	spočíva	
v	komplexnej	príprave	tréningových	
programov	pre	jednotlivé	skupiny	
zamestnancov	a	tvorbe	skrípt	a	

"študijných	podkladov"	pre	následné	
vzdelávanie	zamestnancov	MsÚ	LM.	

Navrhovateľ	bude	na	začiatku	
komunikovať	s	jednotlivými	skupina	,	
bude	sledovať	ich	dennú	prac.	náplň	
a	potrebné	komunikačné	potreby	pri	
výkone	ich	pracovnej	činnosti,	bude	
preverovať	ich	znalosť	anglického	

jazyka	v	praxi	a	podľa	ich	jazykových	
znalostí	priraďovať	zamestnancov	do	

jednotlivých	skupín.

Rodičovské	
združenie	pri	ZŠ	M.	

Rázusovej	-	
Martákovej	
(Nábrežie)

Rekonštrukcia	
oplotenia	školy

Po	40-tich	rokoch	existencie	ZŠ	je	jej	
oplotenie	schátralé	a	ohrozuje	

bezpečnosť	detí.Z	tohto	dôvodu	je	
potrebná	rekonštrukcia	(plotenie,	
výmena	brán	pre	zásobovanie	

kuchyne	a	hlavnej	brány	do	školy).	
Vzhľadom	k	tomu,	že	celková	
výmena	oplotenia	je	pre	školu	
finančne	nákladná,	využívame	
možnosť	pridelenia	finančných	

prostriedkov	z	PTR.	Zvyšok	oplotenia	
by	škola	realizovala	z	vlastných	

zdrojov.

Brána	vstupná	s	bráničkou	-	660	€
Brána	zásobovacia	+	stĺpiky	-	600	€

Bránička	zadná	-	340	€
Plotový	dielec	(51ks)	-	5	900	€

CELKOM:	7	500	€

V	prvom	rade	nám	ide	o	bezpečnosť	
našich	detí.	Výmenou	oplotenia	školy	
sa	predíde	zbytočným	úrazom	detí,	
zamedzí	sa	svojvoľnému	opusteniu	
priestorov	školy	detí	zo	ŠKD,	zamedzí	

sa	poškodzovaniu	majetku	školy	
vandalmi	a	zlepší	sa	celková	
estetizácia	prostredia	školy.

Demontáž	starého	oplotenia	-	
formou	brigády	rodičovskej	

verejnosti,	školník.

KRUTÁKOVÁ	
Katarína,	Mgr.

NEBUSOVÁ	Barbora,	
Mgr.	(OZ	AB-C)

Liptovskie	
Zážitkovie	Tábory

Cieľom	projektu	je	edukačno-aktívne	
prežitie	letných	prázdnin	s	deťmi	a	
mládežou,	ako	aj	spoznávanie	a	

skrášľovanie	nášho	regiónu.	Hlavnou	
myšlienkou	je	mládeži	ponúknuť	
možnosť	aktívne	tráviť	letné	

prázdniny	na	Liptove.	

Minivan	(doprava)	-	560	€
Tlač	plagátu	A3	20ks	-	20	€
Tlač	fotiek	+	fotograf	-	100	€

Silikónové	náramky	100ks	-	24	€
Detské	tričká	100	ks	-	200	€

Detské	ponožky	100	ks	-	400	€
Megafón	-	40	€

GoPro	camera	-	400	€
Ostatné	vybavenie	-	790	€
CELKOM:	2	534	€

Znalosť	a	povedomie	o	Slovensku	v	
zahraničí	je	aj	napriek	každoročným	
pokusom	neveľké.	Projekt	ponúka	
nielen	pohybový	a	edukačný	prínos	

pre	deti	a	mládež	ale	aj	prínos	sociálny	
a	sociokultúrny.	Pre	mesto	a	región	
ide	o	víziudlhodobej	propagácie	a	
nadväzovanie	partnerstiev	so	

zahraničnými	inštitúciami	a	podporu	
cestovného	ruchu.

Samotná	organizácia	táborov.



OZ	Polytechnika	a	
žiacka	školská	rada	
pri	SOŠ	polytechnika	

(Palúdzka)

Bocianie	hniezdo

OZ	a	Žiacka	školská	rada	SOŠ	
polytechnickej	chce	využiť	potenciál	

SOŠP,	ktorá	spája	strojárske	a	
poľnohospodárske	odbory.	Študenti	
majú	blízky	vzťah	k	prírode,	aktívne	
pracujú	na	projekte	Zelená	škola	a	
preto	sa	rozhodli	prispieť	svojim	
nápadom	a	aktívnou	účasťou	

zrealizovať	projekt	Bocianie	hniezdo.

Dovoz	stĺpa	-	50	€
Žeriav	na	osadenie	-	100	€
Kôš	na	hniezdo	-	50	€

Cement	-	20	€
Občerstvenie	-	30	€

Informačný	baner	-	50	€
CELKOM:	300	€

Realizáciou	projektu		spoločnou	
participáciou	školy	a	mesta	sa	podporí	

občianske	povedomie	študentov.	
Budú	mať	možnosť	zažiť	priamu	

spoluprácu	školy	a	mesta.	Študenti	si	
upevnia	svoje	kompetencie	v	realizácii	
projektov.	Urobí	sa	viditeľný	symbol	

mesta	a	ochrany	prírody.

Pri	realizácii	projektu	sa	spojí	úsilie	
študentov,	učiteľov	a	rodičov	s	
finančnou	participáciou	mesta.

OZ	Očami	psa	(Staré	
mesto)

Výstavba	útulku	pre	
psov	-	kanalizácia

Príspevkom	z	PTR	chceme	
zrealizovať	výstavbu	kanalizácie	v	
areáli	útulku	a	to	kúpou	betónovej	
žumpy,	jej	dovozu,	osadenia	do	
výkopovej	jamy,	výkopové	práce.

Žumpa	-	816	€
Doprava	-	190	€

Výkopové	práce	-	100	€
CENTRUM:	1	106	€

Karanténna	stanica	slúži	na	
umiestnenie	túlavých	psov,	ktorí	môžu	
prenášať	parazity	prenosné	na	človeka	

a	besnotu,	ktorá	je	pre	človeka	
smrteľná.

OZ	sa	bude	podieľať	financovaním	
ostatných	prác	pri	dokončení	
kanalizácie	v	areáli	útulku	a	
brigádnickou	činnosťou.

TEKELOVÁ	Monika	
(Okoličné	/	
Podbreziny)

"Zdravo-hravo"

Bezúdržbové	detské	ihrisko	z	
nerezovej	ocele	odolné	voči	
poškodeniu	a	vandalizmu.	

Umiestnenie	:	Areál	ZŠ	Janka	Kráľa

Preliezačka	Hexagon	Saprimo	Uno	-	4	
389	€	bez	montáže
CELKOM:	4	389	€

Projekt	by	mal	poskytovať	dostatok	
námetov	pre	napĺňanie	voľného	času.	
Dá	deťom	príležitosť	poznávať	rôzne	
druhy	športovej	aktivity,	zlepšovať	
telesnú	kondíciu,	odstraňovať	

psychickú	únavu.

Technické	a	administratívne	
zabezpečenie	projektu

PAŠKA	Michal	
(Podbreziny)

Vonkajšie	"fitko"	na	
sídlisku

Cieľom	je	zakúpenie	troch	
posilňovacích	zariadení	pre	všetky	

vekové	kategórie.	Rovnaké	
zariadenia	boli	zakúpené	z	PTR	v	
uplynulom	roku	v	mestských	

častiach	Palúdzka,	Staré	mesto	a	L.	
Ondrašová.

Zakúpenie	3	kusov	strojov	na	cvičenie	vo	
vonkajšom	prostredí	-	3	000	€

CELKOM:	3	000	€

Na	Podbrezinách	chýba	zariadenie	na	
vonkajšie	cvičenie,	ktoré	by	mohli	
využiť	všetky	vekové	kategórie.	

Vhodnou	lokalitou	pre	tieto	zariadenia	
je	medzi	riekou	Smrečianka	a	

"hornou"	pešou	zónou.	Neďaleko	je	ZŠ	
a	tiež	zariadenie	pre	seniorov.

Pomoc	bude	realizovaná	podľa	
uváženia,	nakoľko	zariadenia	musí	
namontovať	špecializovaná	firma	s	

potrebným	certifikátom.

Múzeum	Ladislava	
Mattyasovszkého	v	
zriaďovateľskej	

činnosti	Rímskokat.	
cirkvi,	farnosť	
Okoličné

Oživenie	osobnosti	
Majstra	z	

Okoličného	v	
našom	meste

Cieľom	projektu	je	aktívnym	a	
graficky	hodnotným	spôsobom	
odprezentovať	človeku	dnešnej	

doby	jednu	z	najkvalitnejších	dielní	z	
obdobia	okolo	roku	1500	na	

Slovensku	viacerými	podujatiami.

Workshop	hrnčiarska	dielňa	-	materiál,	
spracovanie	a	expozícia	-	400	€

Workshop	amatérskych	fotografov	-	700	€
Odborno-publicistická	konferencia	-	informačné	

zabezpečenie	-	150	€
Realizáciaarcheologického	výskumu	

prostredníctvom	dobrovoľnej	činnosti	-	100	€
Výroba,	osadenie	info	tabule	+	smerovej	tabule	

-	2	100	€
Výroba,	osadenie	vitríny	pre	archeologické	

nálezy	(2ks)	-	3	200	€
Vytvorenie	webovej	stránky	-	300	€

CELKOM:	6	950	€

Prínosom	tohto	projektu	je	oživenie	
povedomia	v	čo	najširšom	meradle	o	
umeleckom	maliarovi	Majstrovi	z	

Okoličného

Dobrovoľnícka	činnosť	je	zameraná	
na	deti	a	mladých,	aby	

prostredníctvom	vlastnej	umeleckej	
činnosti	hrnčiarskej	dielne	spoznali	
umenie	Majstra	z	Okoličného	ako	aj	
najstaršie	keramické	archeologické	

nálezy.



JOZEFČEKOVÁ	Anna,	
Mgr.	(Nábrežie)

"Kopec	na	
sánkovanie"

Vzhľadom	na	to,	že	v	blízkosti	
sídliska	Nábrežie	Dr.	A.	Stodolu	nie	
je	žiadna	možnosť	na	sánkovanie,	či	

bobovanie.	Z	tohto	dôvodu	
navrhujem	vybudovať	kopec	na	

sánkovanie	medzi	bytovými	domami	
C1,	C2,	C3	a	Váhom.

6	taroviek	zeminy	-	500	e
úprava	kopca	JCB	strojom	-	72	€

výsev	trávy	-	10	€
CELKOM	380	€

Neuvedené Neuvedené

BARTKOVÁ	Gabriela	
(L.	Ondrašová)

Ihrisko	pre	deti
Vytvorenie	detskej	zóny	v	časti	
areálu	športového	klubu	Kriváň	

Liptovská	Ondrašová

Domček	UNIVERSAL	U	232D+	montáž	-	4	
160	€	+	824	€

CELKOM:	5	980,20	€

Chceme	aby	mali	chuť	sa	na	ihrisko	
vracať,	aby	tam	vždy	našli	svoj	kútik,	
hojdačku,	preliezačku	či	tunel,	preto	je	
im	potrebné	vytvoriť	takýto	priestor.	
Tento	priestor	bude	prístupný	aj	
všetkým	deťom	z	blízkeho	okolia.

Rodičia	spoločne	s	členmi	športového	
klubu	sa	budú	starať	a	kosiť	zeleň	v	

okoli	vybudovaných	detských	
preliezok.

Klub	seniorov	
Liptovská	Ondrašová

Lavičky	na	oddych	s	
historickým	
motívom

V	okolí	KD	by	sme	chceli	osadiť	
lavičky	z	lipového	dreva,	ktoré	by	

slúžili	na	oddych	a	tak	isto	vy	ľuďom	
pripomenuli	historické	veci,	ktoré	sa	

udiali	v	mč	L.	Ondrašová

2	ks	ručne	vyrobených	lavičiek	-	500	€
CELKOM:	500	€

Do	rozpočtu	sme	sa	rozhodli	navrhnúť	
výrobu	dvoch	ručne	vyrezávaných	
lavičiek,	ktoré	budú	spĺňať	2	účely	-	
oddych	a	pripomenutie	histórie.	Pre	
lavičky	boli	vybrané	2	motívy,	jedným	

je	bronzový	poklad	a	drohým	sú	
žiadosti	slovenského	národa,	ktoré	
boli	v	obci	L.	Ondrašová	vyhlásené.

Navrhneme	motív	lavičiek	pre	
rezbára	a	tak	isto	spoločne	s	obč.	

klubom	a	DHZ	L.	Ondrašová	
vykopeme	a	urobíme	základy	pre	
lavičky.	Lavičky	budeme	natierať	

každoročne	ochranným	lakom,	aby	
bola	zachovaná	ich	životnosť.

Klub	seniorov	
Liptovská	Ondrašová

Multimediálny	
reprák	do	KD	-	L.	

Ondrašová

Reproduktor	bude	slúžiť	na	rôzne	
pokrytie	kultúrnych	akcií	nie	len	

klubu	seniorov.

Sony	MHC-V11	(čierny)	-	270	€
Mikrofón	-	25	€

CELKOM:	295	€

V	KD	nám	chýba	ozvučenie,	
reproduktor	by	dokázali	využiť	seiori,	
materská	škôlka,	občiansky	klub	ale	aj	
ostatní	občania	využívajúci	KD	na	
rôzne	kultúrno-spoločenské	akcie.

Neuvedené

LUKÁČ	Dušan	
(Podbreziny)

Rozšírenie	
parkoviska	na	ul.	
Lounská	629

•zrušenie	jestvujúcich	dvoch	
poloostrovčekov	na	vstupe	a	

výstupe	z	parkoviska	z	ul.	Lounská	
na	ul.	Jefremovská

•rozšíri	sa	parkovisko	5	ks	stáni	pre	
osobné	autá																																																																																																																																																																																																																															

získa	sa	parkovanie	pre	vlastníkov	
bytov	v	BD	629/1,2,3

•realizáciou	poveriť	našu	VPS	LM

Demontáž	bet.	Obrubníkov	na	
ostrovčekoch;	odkop	15	vrstvy	zeminy	+	
odvoz;	Násyp	štrkového	podložia;	Plochu	

vytvoriť	zo	zámockej	dlažby
CELKOM:	cca	3	000	€

Neuvedené Neuvedené

STUPKA	Tibor,	Ing.	
(Podbreziny)

Umiestnenie	
kontajnerov	a	

zvýšenie	
parkovacích	mieste	

(ul.	Lounská)

Podľa	priloženého	nákresu	(fotky)	
navrhujem	zrušenie	ostrovčeka	v	
pozícii	1.	Daný	ostrovček	navrhuje	

vybetónovať.	V	mieste	
vybetónovaného	ostrovčeka	

navrhujem	umiestniť	všetkých	7	
kontajnerov	+	vyznačenie	1	miesta	

pre	auto.

Výkopové	práce,	vybetónovanie	miesta,	
osadenie	obrubníka	

CELKOM:	cca	2	500	€

Zvýšenie	počtu	parkovacích	miest	o	1.	
Dôjde	k	umiestneniu	kontajnerov	
mimo	cesty	-	zvýšenie	bezpečnosti	

premávky.

V	prípade	potreby	zabezpečíme	
brigádu	pri	realizácii	podľa	

požiadaviek.



JESKO,	o.z. Od	domu	k	stromu

•	terénne	úpravy	-	planírovanie	
priestranstiev	v	okolí	byt.	Domu,	
vyrovnanie	nerovností	(potrebné	

doviesť	zem)
•	vytvorenie	5	záhonov	do	ktorých	
vysadíme	ruže,	ozdobné	kríky,	azalky

•	prírodný	chodník	zo	štrkoviny
•	výsadba	drevín	v	blízkom	okolí	byt.	

domu

•	Rasrtliny	na	výsadbu	a	substráty	-	805	€
•	Pracovné	pomôcky	-	462	€
•	Ostatný	materiál	-	182	€

•	Prepravné	-	280	€
•	Občerstvenie	-	300	€
CELKOM:	2	029	€

Pozitívom	je,	že	pôjde	o	priamu	
angažovanosť	obyvateľov	pri	

rozhodovaníé	o	realizácii	zámerov	v	
lokalite,	kde	žijú,	projekt	podporuje	

zvyšovanie	sociálnej	úrovne	
obyvateľov,	občania	majú	záujem	o	
kultivovanie	životného	prostredia	a	
tým	sa	stotoťňujú	so	svojím	okolím,	
kultiváciou	verejných	priestranstiev	a	
investovaním	do	zelene	sa	zlepší	živ.	

prostredie.

Podľa	predbežného	prieskumu	
záujmu	o	pomoc	pri	skrášľovaní	živ.	

Prostredia	predpokladáme,	že	
dobrovoľníckych	prác	v	okolí	byt.	

Domu	sa	zúčastní	cca	40%	vlastníkov	
bytov	a	práce	bude	intenzívne	

vykonávať	30	občanov

BRÁNIKOVÁ	Katarína	
(Staré	mesto)

Outdoorové	ihrisko	
pre	dospelých	a	

deti	v	parku	M.R.M

Outdoorové	ihrisko	pre	
handicapovaných	,	resp.	deti	alebo	
seniorov	v	priestoroch	parku	M.R.M.	

(park	je	využívaný	len	na	
"popíjanie")

Outdoorové	zariadenie	firmy	
NOVOPLAST	v	počte	4-5	ks	(200	€	x	5)

Montáž	-	200	€
CELKOM:	1	200	€

Využitie	parku	v	blízkosti	centra	na	
športové	účely.	Park	sa	nevyužíva,	
resp.	na	lavičkách	sedia	a	pijú	

nezamestnaní	alebo	bezodmovci.

Zabezpečíme	dodávateľa	a	inštaláciu	
zariadení.

Matej	Géci	(Staré	
mesto)

Umelecké	hračky	v	
štýle	Eduarda	

Penkalu	v	galerijnej	
záhrade

Vybudovanie	detského	ihriska	v	
galerijnej	záhrade	na	štýl	Eduarda	
Penkalu.	Doplniť	by	sa	mali	4	hracie	
prvky	s	umeleckým	odkazom	na	

blízkosť	galérie.	

•	Nákup	materiálu:	1.200	EUR
•	výroba	2-hojdačky	v	ráme:	800	EUR
•	výroba	visiacej	hojdačky	v	ráme:	650	

EUR
•	Výroba	lanových	preliezok	s	

umeleckými	stojkami:	1.200	EUR
•	Výroba	hojdačiek	na	pere:	1.100	EUR

CELKOM:	4.950	EUR

verejne	prístupná	zelená	oáza	mesta	
Liptovský	Mikuláš,	kde	sa	organizuje	
množstvo	kultúrnych	podujatí	a	
zároveň	galéria	je	považovaná	za	

kultúrny	stánok	rozšíri	svoje	využitie	o	
detské	ihrisko	v	atypickom	štýle	

Eduarda	Penkalu,	rodáka	z	
Liptovského	Mikuláša	a	vynálezcu	

pera.

návrh	projektu,	pomoc	pri	realizácii,	
propagačný	materiál

Ing.	Štefan	Gánoczy,	
PhD.	(Bodice)

Náučný	chodník	-	
Bodice

Náučný	chodník	nadväzuje	na	
odborný	chodník	z	Pavčinej	Lehoty	v	
smere	na	mestskú	časť	Bodice,	ktorý	
návštevníkom	informuje	o	faune	a	
flóre	tejto	podtatranskej	oblasti.

5x	info	tabuľa:	1.500	EUR
príprava	základov:	500	EUR

tabule	poskytnú	návštevníkom	
podrobné	informácie	o	faune	a	flóre

svojpomocná	podpora	občanov	Bodíc	
pri	príprave	na	inštaláciu	cca	5	tabúľ

Ing.	Štefan	Gánoczy,	
PhD.	(Bodice)

Nové	detské	ihrisko

Detské	ihrisko	do	záhrady	MŠ	v	
Demänovej,	ktorú	navštevuje	44	
detí	pričom	v	záhrade	MŠ	je	iba	

pieskovisko	2x2	m.

zostava:	1.962	EUR
základy,	úprava	plochy:	500	EUR

rozvoj	pohybových	schopností	detí	MŠ

obyvatelia	MČ,	rodičia	ponúkajú	
podporu	vo	forme	brigádnickej	
činnosti	pri	príprave	plochy	pod	

zostavu.



Nový	Liptov	o.z.	
(Ploštín)

Kultúrne	centrum	
Liptovskô	Humno

Jedným	z	našich	zámerov	je	
zorganizovať	podujatie	s	názvom	
Transition	Day.	Liptovskô	Humno	
bude	hostiť	viacené	druhy	podujatí	

pre	rôzne	vekové	skupiny	
obyvateľstva.	V	rámci	PTR	by	sme	
potrebovali	postaviť	pódium,	
vytvoriť	dôstojné	zázenie	pre	

návštevníkov	formou	mobilných	
toaliet,	zakúpiť	literatúru	k	téme	

podujatia	ako	darček	pre	
návštevníkov.

Mobilné	toalety	s	pisoárom	a	
úmývadlom	2	-	2	000	e

Pódiový	dielec	2x1	m	-	1	656	€
Pódiový	dielec	1x1	m	-	483	€
Zavetranie	pódia	sada	-	161	€

Pódiová	noha	-	231	€
Literatúra	-	1	750	€

Nábytok	-	súpravy	lavíc	a	stolov	-	1	200	€
CELKOM:	7	481	€

Prínosom	pre	mesto	LM	bude	
etablovanie	nového	priestoru,	kde	sa	
budú	konať	kultúrne,	spoločenské	a	

športové	akcie.	Séria	podujatí	
Transition	Day	umožní	skvalitnenie	
vzťahu	samosprávy	s	verejnosťou.	

Výstupom	zo	série	podujatí	môže	byť	
dokumentm	ktorý	bude	tvoriť	základ	

plánu	prechodu	mesta	LM	na	
udržateľný	spôsob	života.

Vybudovanie	priestoru	pre	verejné	
kultúrno-spoločenské	podujatia.	
Oranizačné	a	stavebné	práce	v	

súvislosti	s	prevádzkou	priestoru.	
Nákup	vybavenia	(reproduktory,	
mikrofón,	projektor,	premietacie	
plátno)	a	mediálneho	priestoru.	

Zabezpečenie	nákladov	na	honoráre	
prednášajúcich	hostí	vo	výške	1	250	€	

.

Nový	Liptov	o.z.	
(Ploštín)

Drevené	sochy	pre	
Liptov

V	rámci	PTR	navrhujeme	usporiadať	
workshop	umeleckých	rezbárov,	kde	
sa	môžu	záujemcovia	naučiť	ako	
pracovať	s	drevom.	Výstupom	
podujatia	budú	oriofesionálne	
umelecké	drevené	soch,	ktoré	
poskytneme	na	umiestnenie	do	
verejných	mestských	priestorov.

Drevo	na	7	ks	sôch	-	0	€
Honoráre	pre	rezbárov	7	x	500	-	3	500	€
Náklady	spojené	s	výrobou	sôch	-	480	€

Strava	rezbárov	-	560	€
Ubytovanie	pre	rezbárov	-	560	€

Umiestnenie	sôch	-	2	100	€
CELKOM:	7	200	€

Získanie	umeleckých	drevených	sôch,	
ktoré	budú	umiestnenie	vo	verejných	

priestranstvách	mesta	vrátane	
mestských	častí.	Kultúrne	a	náučné	

podujatie	pre	obyvateľov	so	
zameraním	na	tradičné	remeslo.

Zabezpečenie	dreva	od	urbárskeho	
spoločenstva	Ploštín	v	hodnote	2	800	
€.	Poskytnutie	priestoru	a	zázemia	
pre	konanie	podujatia	+	organizácia	

podujatia.

PAUKOVČEKOVÁ	
Marcela,	Mgr.	
(Nábrežie)

Vybudovanie	
detského	ihriska	v	
lokalite	Háj	Nicovô

Projektom	by	sme	chceli	vytvoriť	
priestor	pre	trávenie	voľného	času	
rodín	s	deťmi	v	lokalite	Háj	Nicovô.	
Nakoľko	sa	jedná	o	miesto,	ktoré	je	
častým	cieľom	rodinných	vychádzok,	
domnievame	sa,	že	by	boo	vhodné	
dobudovať	potrebnú	infraštruktúru	
pre	detské	ihrisko	a	oddychovú	zónu	

v	prírode.	

2ks	drevenej	prevažovacej	hojdačky	-	3	
100	€

Pohyblivý	hojdací	mostík	-	1	550	€
Stupienková	hrádza	-	585	€

Zostava	hrázd	-	650	€
2	ks	parkových	lavičiek	-	500	€

CELKOM:	6	385	€

Predkladaný	projekt	by	bol	veľkým	
prínosom	pre	cieľovú	skupinu	rodín	s	
deťmi.	Doplnením	hracích	prvkov	by	
sa	zvýšila	jej	spoločenská	hodnota	a	
skvalitnili	možnosti	pre	plnohodnotné	

trávenie	voľného	času.	
Predpokladáme,	že	takého	miesto	by	
si	v	krátkom	čase	získalo	veľkú	obľubu	

verejnosti.

V	prípade	schválenia	žiadosti	
budeme	výber	prvkov	konzultovať	s	
mestom	LM.	Následne	zorganizujeme	
dobrovoľnícku	brigádu	na	osadenie	
prvkov	a	úpravu	okolia,	ktorej	sa	

zúčastnia	rodičia	a	ďalší	dobrovoľníci

ADAME	Róbert,	Ing.	
(Bodice)

Interiérové	
vybavenie	na	

uloženie	výstroje	
DHZ	v	Bodiciach

Výroba	vešiakovej	steny	pre	15	
členov	DHZ	Bodice	v	hasičskej	

zbrojnici	v	Bodiciach	na	uloženie	výs

Vešiaková	stena	-	845	€
CELKOM:	845	€

Has.	zbrojnica	nedisponuje	úložným	
priestorom	pre	uloženie	výstrojných	

súčiastok	členov	DHZ	Bodice.	
Zhodnotenie	majetku	mesta	LM.	

Skrátenie	času	nástupu	mužstva	pri	
vyhlásení	poplachu.

Osadenie	vešiakovej	steny	a	ríprava	
múru	na	osadenie	sešiakovej	steny.



Liptovské	centrum	
umenia	-	Fidlikant,	
MARTANČÍKOVÁ	
Katarína,	Mgr.	Art.	

(Palúdzka)

Vytvorme	vhodné	
podmienky	pre	
vzdelávanie	

talentovaných	detí	
zo	sociálne	

znevýhodneného	
prostredia

V	rámci	projektu	plánujeme:
•	vymaľovať	priestory	Liptovského	

centra	umenia	FIDLIKANT
•	menšie	stavebné	úpravy

•	nákup	hudobných	nástrojov	

Farby	pre	povrchový	náter	-	650	€
Pomocný	materiál	-	80	€

Hudobné	nástroje,	klavír	3	ks	-	2	400	€
husle	10ks	-	2	500	€
Gitary	6	ks	-	1	200	€

Orffove	nástroje	-	200	€
Zvuková	technika	-	350	€
CELKOM:	7	500	€

Keďže	v	meste	LM	prevažujú	sociálne	
rodiny	početnej	rómskej	komunity,	
pre	ktorú	je	priznačný	prirodzený	

hudobný	a	tanečný	talent,	tak	chcem	
činnosť	nášho	centra	orientovať	najmä	
na	deti	z	tejto	cieľovej	skupiny.	Prínos	
projektu	vidíme	najmä	vo	vytvorení	
adekvátnych	priestorov	a	podmienok	
pre	zdravý	a	plnohodnotný	rozvoj	detí	

zo	sociálne	znev.	prostredia.

Navrhovateľ	môže	vymaľovať	
priestory	Liptovského	centra	umenia	
FIDLIKANT	a	taktiež	môže	vykonať	

menšie	stavebné	úpravy.

GRANTNER	Jaroslav,	
Ing.	(Podbreziny)

Kids	fun	academy

Zakúpenie	materiálneho	
zabezpečenia	pre	akadémiu	a	jej	

satelitné	strediská	na	území	mesta.	
Cieľom	je	rozvoj	všestrannej	
pohybovej	gramotnosti	u	detí.	

Výchova	budúcich	obyvateľov	mesta	
LM-

Materiálne	zabezpečenie	pre	loptové	hry	
(volejbal,	futbal,	basketbal,	...)	-	1	000	€
Materiálne	zabezpečenie	pre	atletickú	

prípravu	-	1	500	€
Materiálne	zabezpečenie	pre	
gymnastickú	prípravu	-	3	000	€

Materiálne	zabezpečenie	pre	outdoorové	
športy	-	1	000	€

Materiálne	zabezpečenie	pre	indoorové	
športy	-	1	000	€
CELKOM:	7	500	€

LM	by	boo	prvé	mesto	s	vlastnou	
športovou	akadémiou	s	cieľom	
vychovávať	k	športu	najmenších	
občanov	mesta.	Zabezpečiť	

mimoškolské	aktivity	pre	deti	na	
prvom	stupni	základných	škôl	

(celoročne).

Uvedené	materiálne	zabezpečenie	
bude	majetkom	mesta.	Náradie	a	
náčinie	bude	prerozdelené	do	

základných	škôl	na	území	mesta.	
Osoba	Ing.	Jaroslav	Grantner	za	

podpory	KIDS	FUN	ACADEMY	(o.z.)	
budú	realizovať	mimoškolskú	činnosť	

pre	deti	v	meste	LM.

GRANTNER	Jaroslav,	
Ing.	(Podbreziny)

Futbal	a	obratnosť	-	
akrobatická	

príprava	mladších	
žiakov

Vydanie	didaktickej	pomôcky	pre	
rozvoj	pohybových	aktivít	v	knižnej	
podobe	a	na	DVD	nosiči.	Pomôcka	
bude	rozdaná	pre	školy	v	okrese	LM.

Tlač	knihy	(500ks)	-	950	€
Výroba	DVD	nosiča	(500ks)	-	700	€

CELKOM:	1	650	€

Publikácia	bude	slúžiť	ako	pomocný	
didaktický	materiál	pre	učiteľov	
telesnej	výchovy	pre	rozvoj	
pohybových	aktivít	žiakov	

materskýchm	zákl.	a	stredných	škôl.

Knižná	publikácia	a	DVD	nosič	bude	
vydaný	a	šírený	bez	nároku	na	

honorár	pre	autorov.	Uvedené	dielo	
bolo	pripravované	vo	voľnom	čase	

autorov.

PAPRČKA	Tomáš	
(Staré	mesto)

Hokejbalový	turnaj	
Liptov	cup	1.	ročník

Šport	v	našom	meste	treba	rozvíjať	
každým	smerom.	Hokejbal	je	
nenáročný	šport	na	vybavenie	
hráčov	po	materiálnej	stránke	a	
medzi	občanmi	mesta	obľúbený.	
Turnaj	by	sa	mohol	konať	-	júl/	

august/	september	2017

Prenájom	ihriska	-	200	€
Ceny	pre	najlepších	-	150	€

Občerstvenie	pre	účastníkov	-	100	€
Odmena	pre	rozhodcov	-	50	€

CELKOM:	500	€

Pre	amatérskych	športovcov	sa	
naskytne	ďalšia	možnosť	športového	
vyžitia.	"Športujúca	verejnosť	je	zdravá	

verejnosť"

Organizačne	zabezpečím	celý	chod	
turnaja.

PhD.	JÚDOVÁ	Jana,	
RNDr.	(Podbreziny)

Zelená	oáza	za	
vodou

Hlavným	cieľom	projektu	je	
revitalizácia	a	humanizácia	územia	
situovaného	"za	vodou"	na	sídlisku	
Podbreziny	v	úseku	od	Domova	
sociálnych	služieb	po	miestny	
cintorín.	Realizácia	projektu	

pozostáva	z	výsadby	vzrastlých	
stromov,	ako	aj	z	umiestnenia	

lavičiek.

50	ks	stromov	s	oporou	-	4	000	€
10	ks	lavičiek	-	2	900	€

25	ks	mulčovacej	kôry	-	125	€
10	x	umiestnenie	lavičiek	-	500	€

doprava	300	€
CELKOM:	7	825	€

Realizáciou	projektu	by	došlo	k	
revitalizácii	a	humanizácii	územia	
situovaného	za	vodou	na	sídlisku	

Podbreziny.

Projekt	budú	realizovať	dobrovoľníci	
z	OZ	TATRY,	OZ	Za	zdravší	Liptov,	

aktívni	občania	sídliska	a	rátam	aj	so	
spoluprácou	so	ZŠ	J.	Kráľa.



VYSKOČÁNIOVÁ	
Alexandra,	Mgr.	
(Podbreziny)

Oddychová	zóna	
vnútrobloku	Pod	

Slivkou

Spríjemnenie	prostredia	v	okolí	a	
medzi	bytovkamije	dnes	už	bežnou	
súčasťou	moderného	bývania.	
Projektom	chceme	zabezpečiť	

príjemné	prostredie	pre	deti,	ale	aj	
staršie	generácie.	Cez	vnútroblok	

vedie	"vyšlapaný"	chodník,	ktorý	by	
bolo	výborné	spevniť	zámkovou	

alebo	inou	dlažbou.	V	strede	plochy	
by	sa	osadili	lavičky,	po	stranách	

chodníka.	Umiestnené	by	boli	pred	
upravenou	kvetinovou	alebo	

zelenou	plochou.

Dlažba	s	realizáciou	-	1	000	€
Lavičky	3ks	-	691,20	€
Kolotoč	-	1	801,20	€
Šmýkačka	-	2	778	€
Tabuľa	-	399,60	€

Skalky	pod	preliezky	-	100	€
Zeleň	-	448	€
Kôš	-	282	€

CELKOM:	7	500	€

Prínosom	bude	skvalitnenie	bývania	
na	najväčšom	sídlisku	v	LM	a	vďačnosť	

obyvateľov.

Aktívne	zapojenie	sa	pri	výbere	a	
realizácii	projektu

VYSKOČÁNIOVÁ	
Alexandra,	Mgr.	
(Podbreziny)

Outdoorové	
vzdelávanie

Aktívne	učenie	sa	vonku	v	
prírodnom	prostredí	rozširuje	

horizonty	a	stimuluje	nové	záujmy.	
Deti,	ktoré	trávia	príliš	veľa	času	vo	
vnútri,	majú	zvýšené	riziko	získania	
poruchy	pozrnosti,	depresie,	či	

úzkosti.	Deti,	ktoré	majú	outdoorové	
vyučovanie,	dosahujú	lepšie	známky	
a	výsledky	vo	všetkých	odboroch.

Tabule	s	osadením	2ks	-	799,20	€
Lavičky	s	osadením	10	ks	-	1	740	€
Stoly	s	osadením	10	ks	-	1	404	€

Kôš	1	ks	-	282	€
Tabuľa	na	logo	mesta,	prevádzkový	

poriadok	2	ks	-	234,80	€
CELKOM:	4	460	€

Prínosom	bude	skvalitnenie	
vzdelávania	aj	oddychu	pre	žiakov	ZŠ,	
ale	aj	cvičencov	pri	multifunkčnom	

ihrisku,	prípadne	oddych	a	posedenie	
pre	rodičov	aj	pre	ľudí,	ktorí	chcú	
tráviť	čas	v	areáli	školy	ZŠ	J.	Kráľa.

Aktívne	zapojenie	sa	pri	výbere	a	
realizácii	projektu

VETRÍKOVÁ	Eva	
(Nábrežie)

Športová	plocha

Za	bytovým	domom	C2	na	Nábreží	
A.	Stodolu	sa	stretáva	mnoho	detí	
rozneho	veku	z	okolitých	bytoviek.	

Na	zatrávnenej	ploche	hrajú	
prevažne	futbal	a	na	ploche,	ktorá	je	

vyasfaltovaná	hrávajú	hokej.	
Potrebovali	by	sme	vyrovnať	a	

zatrávniť	trávnatý	povrchnakoľko	je	
tam	množstvo	jám,	hrbolov	a	

nerovností,	na	ktorých	môže	dôjsť	k	
úrazu.	Asfaltový	štvorec	je	v	zime	
využívaný	na	tvorbu	klziska,	nie	je	
však	tiež	rovný.	Chceli	by	sme	tiež	
osadiť	basketbal.	kôš	a	odpadkový	

kôš.

Vyrovnanie	a	zatrávnenie	trávnatej	
plochy	-	1	000	€

Vyrovnanie	asfaltovej	plochy	-	500	€
Basketbalový	kôš	s	konštrukciou	-	800	€

Odpadkový	kôš	-	70	€
CELKOM:	2	370	€

Na	Nábreží	A.	Stodolu	zaniklo	
volejbalové	ihrisko	pri	bytovkách	B,	
ihrisko	pri	ZŠ	je	v	havarijnom	stave,	
budujú	sa	iba	ihriská	pre	malé	deti,	
predškolákov.	Na	Nábreží	chýba	

takáto	plocha,	na	ktorej	by	sa	dali	hrať	
kolektívne	športy.

Pri	realizácii	sme	ochotní	pomáhať	-	
rodičia	detí,	ktoré	sa	za	bytovým	
domom	hrávajú	(min.	5	osôb)



NEMEC	Marek	
(Palúdzka)

Detské	ihrisko	-	
Palúdzka

V	mestskej	časti	Palúdzka	absentujú	
detské	ihriská,	ktoré	by	boli	v	

dobrom	stave.	Z	tohto	dôvodu	ich	je	
potrebné	neustále	opravovať	a	

dopľňať.	Podobne	je	v	zlom	stave	aj	
ihrisko	pri	bytovkách	v	Palúdzke.	Je	

potrebné	odstrániť	nevhodné	
zariadenie	a	doplnenie	vhodným	

vybavením.

Konštrukcia	s	voľným	hojdacím	lanom	a	
šmýkačkou	-	998,25	€

Kolotoč	na	sedenie	-	1	572	€
Hojdačka	na	pružine	-	koník	-	508,80	€

CELKOM:	3	080	€

Zlepšenie	prostredia	pre	deti	a	
mládež.	Detské	ihrisko	sa	po	doplnení	
a	renovácii	stane	atraktívnejšie	ale	aj	
bezpečnejšie	pre	svojich	návštevníkov.

Navrhovateľ	ponúka	pomoc	pri	
oprave	a	maľovaní	funkčných	
atrakcií,	čím	by	sa	dobrovoľníci	
spolupodieľali	na	rekonštrukcii	

detského	ihriska.

HARAGOVÁ	Martina,	
Bc.	(Andice)

Cesta	k	cintorínu	
Andice

Úprava	cesty	k	cintorínu	v	Andiciach
Dovoz	a	vysypanie	štrku	na	cestu	-	500	€

CELKOM:	500	€
Zlá	dostupnosť	pre	starších	a	

invalidných	obyvateľov	k	cintorínu.

Prosili	by	sme	aspoň	vysypať	štrk,	
obyvatelia	by	svojpomocne	štrk	

rozhrnuli	v	rámci	brigády.

HARAGOVÁ	Martina,	
Bc.	(Benice)

Rekonštrukcia	
detského	ihriska	v	

Beniciach
Multifunkčné	ihrisko	-	nové

Nové	ihrisko	-	5	000	€
CELKOM:	5	000	€

V	mestskej	časti	Andice	je	veľa	rodín	s	
deťmi	a	žiadne	kultúrne	využitie.

Úprava	okolia	ihriska

Občiansky	klub	
Ploštín

Obnova	detského	
ihriska	Ploštín

Hojdačka	na	detské	ihrisko	-	nová
Pieskovisko	-	nové

Hojdačka	-	nová	-	3	000	€
Pieskovisko	-	nové	-	1	000	€

Úprava	spevnenej	plochy	-	1	000	€

CELKOM:	5	000	€

Obnova	zastaraného	zariadenia	pre	
deti,	lepšia	bezpečnosť

Výpomoc	pri	montovaní

Počet	projektov,	ktoré	postupujú	do	verejného	zvažovania:	60


