ZÁPISNICA
zo stretnutia pracovnej skupiny k vyhodnoteniu projektov, podaných v rámci výzvy na
predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu Mesta Svit na rok 2021

Dátum: 10.05.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Žiadosti po formálnej stránke skontroloval: Ing. Ján Hutník, Ing. Viera Tomášová
V zmysle výzvy Mesta Svit boli v stanovenej lehote doručené nasledovné návrhy:
1. Športový klub HORAL – ALTO Slovakia, Mierová 84, 059 21 Svit – „Vypracovanie
stavebnej projektovej dokumentácie „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Poprad pri
železničnom moste vo Svite“.
2. Lenka Sako, štatutárny zástupca 101. zboru Veselé tváre Svit – „Úprava sociálneho
zariadenia v skautskej klubovni“
3. Lenka Sako, Terasová 644/10, 059 21 Svit – „Vybavenie na organizovanie aktivít“
4. Doris Vargová, Školská 620/23, 059 21 Svit – „Obnova detského ihriska vo Svite v časti
Pod Skalkou, zostavenie detskej zostavy – hojdačky, pieskovisko, lanová dráha, oddychová
časť – lavičky“.
5. Ivana Jínová, Fraňa Kráľa 195/28, 059 21 Svit – „SKATEPARK Svit a edukačné
kontajnery na separovaný odpad“.
6. Ing. Lucia Tupá, Horská 49, 059 21 Svit – „Oplotený výbeh pre psov“.
7. MgA. Jakub Molnár, P. Jilemnického 305/28, 059 21 Svit – „Stratená voda pod
Vysokými Tatrami“.
8. Ing. Tatiana Dučaiová, OZ NATURALISTA, Nová 1002/7, 058 01 Poprad – „Živý
verejný priestor Námestia Jána Antonína Baťu (severná a južná časť“.
9. RNDr. Eva Nebusová, Stredná odborná škola polytechnická J.A.Baťu Svit –
„Biodiverzita v meste“.
10. Michal Olšavský, Horská 663/66, 059 21 Svit – „Revitalizácia časti verejného priestoru
na križovatke ulíc Terasová a Horská“.
11. Ľudová hudba Bystrianka, Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit –
12. Mgr. Valéria Černohorská – Centrum voľného času, Hviezdoslavova 268/32, 059 21
Svit – „keramická dielňa“.
Pracovná skupina rozdelila doručené návrhy troch skupín.
SKUPINA 1:
PROJEKTY, ZARADENÉ DO UŽŠIEHO VÝBERU
1. Doris Vargová, Školská 620/23, 059 21 Svit – „Obnova detského ihriska vo Svite
v časti Pod Skalkou, zostavenie detskej zostavy – hojdačky, pieskovisko, lanová dráha,
oddychová časť – lavičky“.
2. Ivana Jínová, Fraňa Kráľa 195/28, 059 21 Svit – „SKATEPARK Svit a edukačné
kontajnery na separovaný odpad“.
3. Ing. Lucia Tupá, Horská 49, 059 21 Svit – „Oplotený výbeh pre psov“.

SKUPINA 2:
PROJEKTY, KTORÉ BUDÚ ZRELIZOVANÉ MESTM V RÁMCI ÚDRŽBY
A OPRÁV:
1. Ing. Tatiana Dučaiová, OZ NATURALISTA, Nová 1002/7, 058 01 Poprad – „Živý
verejný priestor Námestia Jána Antonína Baťu (severná a južná časť“.
2. Michal Olšavský, Horská 663/66, 059 21 Svit – „Revitalizácia časti verejného
priestoru na križovatke ulíc Terasová a Horská“.

SKUPINA 3:
ODMIETNUTÉ PROJEKTY
1. Športový klub HORAL – ALTO Slovakia, Mierová 84, 059 21 Svit – „Vypracovanie
stavebnej projektovej dokumentácie Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Poprad pri
železničnom moste vo Svite“.
Zdôvodnenie: V danom území je v zmysle ÚPN Mesta Svit navrhovaná komunikácia –
dopravné napojenie mestskej časti Pod Skalkou k Štrkoviskám a ku komunikácii do
Batizoviec. Obstarať projektovú dokumentáciu na lávku pre peších a pre cyklistov je
nehospodárne, nakoľko je celé územie potrebné riešiť komplexne – od návrhu
umiestnenia dopravných stavieb formou štúdie, cez majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov potrebných na realizáciu až po zabezpečenie finančného krytia pre danú
stavbu. Obstaranie žiadanej projektovej dokumentácie by teda bolo nehospodárne.
2. Lenka Sako, štatutárny zástupca 101. zboru Veselé tváre Svit – „Úprava sociálneho
zariadenia v skautskej klubovni“.
Zdôvodnenie: Predložený projekt je v rozpore so stanovenými Pravidlami
participatívneho rozpočtu Mesta Svit. Projekt slúži úzkej skupine ľudí, žiadateľka
podala dva projekty (raz ako fyzická osoba, raz ako štatutár 101. zboru Veselé tváre
Svit), úprava nebytových priestorov vo vlastníctve tretích osôb nemá verejnoprospešný
charakter a mesto Svit nie je oprávnené investovať verejné zdroje za účelom zveľadenia
nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb.
3. Lenka Sako, Terasová 644/10, 059 21 Svit – „Vybavenie na organizovanie aktivít“
Zdôvodnenie: Predložený projekt je v rozpore so stanovenými Pravidlami
participatívneho rozpočtu Mesta Svit. Projekt slúži úzkej skupine ľudí, žiadateľka
podala dva projekty (raz ako fyzická osoba, raz ako štatutár 101. zboru Veselé tváre
Svit). Mesto Svit nie je oprávnené investovať verejné zdroje za účelom obstarania
majetku pre fyzické alebo právnické osoby.
Pracovná skupina navrhla preveriť rozpočtové možnosti mesta a v prípade, že nájde
finančné zdroje, navrhuje zakúpiť stan do majetku Mesta Svit, pričom by ho bolo možné
za vopred stanovených podmienok zapožičať k verejnoprospešným aktivitám.
4. MgA. Jakub Molnár, P. Jilemnického 305/28, 059 21 Svit – „Stratená voda pod
Vysokými Tatrami“.
Zdôvodnenie: Nakoľko sa jedná o finančne náročné podujatie s presahom do celého
regiónu pod Tatrami, odporúča pracovná skupina riešiť prefinancovanie konferencie
z viacerých zdrojov a zapojiť do jej organizácie a spolufinancovania regionálne
inštitúcie, ako napríklad Vyššie územné celky cieľového územia (PSK, ŽSK), obce
a mestá dotknutého regiónu, prípadne združenia a organizácie, zaoberajúce sa danou

tematikou. Taktiež nesúlad s bodom č.3/ článok I. Pravidiel PR („... formou projektov
realizovaných výlučne v meste Svit a pre občanov mesta Svit.“)
5. RNDr. Eva Nebusová, Stredná odborná škola polytechnická J.A.Baťu Svit –
„Biodiverzita v meste“.
Zdôvodnenie: Mesto Svit nie je oprávnené investovať verejné zdroje za účelom
obstarania majetku pre fyzické alebo právnické osoby.
Pracovná skupina navrhla, aby bola za účelom realizácie projektu podaná na PSK
v spolupráci SOŠ – Mesto Svit spoločná žiadosť o dotáciu pre rok .
6. Ľudová hudba Bystrianka, Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit –
Zdôvodnenie:
Predložený
projekt
(chýba
názov)
je
v rozpore
so
stanovenými Pravidlami participatívneho rozpočtu Mesta Svit. Projekt slúži úzkej
skupine ľudí – má slúžiť výlučne žiadateľovi pre jeho reklamu.
7. Mgr. Valéria Černohorská – Centrum voľného času, Hviezdoslavova 268/32, 059
21 Svit – „keramická dielňa“.
Zdôvodnenie: Zriaďovateľom CVČ je Mesto Svit a financovanie prevádzky centra je
riešené priamo v rozpočte mesta. Z uvedeného dôvodu nie je CVČ cieľovou skupinou
pre participatívny rozpočet Mesta Svit.
predložené na verejné prerokovanie na príslušné komisie pri MsZ mesta Svit v mesiacoch apríl
a máj
Zapísala: Ing. Mária Kubalová

Prítomní:
Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta
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