MESTO SVIT

PROJEKTOVÝ FORMULÁR
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA SVIT
NÁZOV PROJEKTU: Oplotený výbeh pre psov
ÚDAJE PREDKLADATEĽA PROJEKTU:
Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Tupá
Adresa, sídlo: Horská 49, Svit

REALIZÁTOR PROJEKTU: Projekt bude realizovaný bez zapojenia komerčných subjektov,
svojpomocne (s prípadnou pomocou technických služieb vo Svite pri dovoze
materiálu, vykosení plochy a pod.).
STRUČNÝ POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vybudovať verejný oplotený výbeh pre psov
s trávnatým povrchom. Výbeh by sa nachádzal v dostupnej lokalite na pozemku vo vlastníctve
mesta Svit (parcela č. 379/23, medzi chovateľskou stanicou a riekou Poprad). Umiestnenie
výbehu v tejto časti mesta by jednak nezaťažovalo obyvateľov mesta ruchom ani prípadným
hlukom, zároveň by poskytlo vhodné podmienky aj pre výbeh psov žijúcich v chovateľskej stanici.
Predpokladané rozmery výbehu sú približne 30 x 50 metrov (v prípade realizácie projektu
možnosť zmeny rozmerov na základe vzájomnej dohody realizátora s mestom).
Súčasťou výbehu by bol mobiliár pre potreby jeho používateľov (lavičky, odpadkový kôš) a tiež
informačná tabuľa pri vstupe upravujúca presné pravidlá využívania spĺňajúce všetky platné
miestne vyhlášky a ostatnú legislatívu.
DÔVOD PREDKLADANIA PROJEKTU: V súčasnosti je vo Svite oficiálne evidovaných približne 450
psov (k 15. 3. to bolo 452 psov), avšak oplotené priestranstvo, ktoré by bolo určené ako výbeh
pre psov, vo Svite dlhodobo chýba. Takéto výbehy sú pritom v mnohých slovenských mestách aj
v zahraničí bežné. Každý pes totiž nemôže byť voľne pustený z dôvodu jeho možného úteku,
prípadne kvôli povahe. Súčasná infraštruktúra v meste neposkytuje pre takúto aktivitu vhodné
podmienky. Oplotený výbeh by mohol zároveň slúžiť ako cvičisko pre psov. Umiestnenie výbehu
na pozemku vo vlastníctve mesta (vyššie uvedená parcela) by zároveň zvyšovalo možnosť
kontroly využívania (napr. MsP) a tiež výrazne znížilo náklady na jeho realizáciu.
OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA REALIZÁCIU PROJEKTU: Mgr. Lucia Tupá
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
Majitelia a chovatelia psov z mesta Svit, ktorých je v súčasnosti viac než 450.
ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC:
Práce: od 28. júna 2021

Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Termín: do 30. októbra 2021
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MESTO SVIT
ROZPOČET PROJEKTU:
Finančné prostriedky celkom:
Popis položky rozpočtu:
Por. číslo Materiál

1 701,29 €

Počet
ks/bal

Dĺžka v
bal. v m

Cena za ks/bal

Cena spolu

3

Plotový stĺpik Ideal poplastovaný zelený
2100/48
Plotový stĺpik Ideal poplastovaný zelený
2000/38
Vzpera guľatá Ideal 1750/38

4

Napinák na pletivo

15

5

Drôt napínací 3,4 mm

10

52

6,49 €

64,90 €

6

Pletivo nezapletené Zn 1,6 m

11

15

39,99 €

439,89 €

7

Bránka jednokrídlová Ideal 1085/1550

1

114,99 €

114,99 €

8

Napínacia tyč zelená 1550 mm

10

2,29 €

22,90 €

9

Viazací drôt 2,6 mm

1

2,99 €

2,99 €

10

Baumit Univerzálny betón B20, 25 kg

2,69 €

357,77 €

11

Požičovné za zemný vrták

1
2

Náklady celkom

Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

8

8,99 €

71,92 €

56

6,29 €

352,24 €

16

6,99 €

111,84 €

0,79 €

11,85 €

133

25

150,00 €
1 701,29 €
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