navrhovateľ
rozpočet
PROJEKTY ZARADENÉ DO UŽŠIEHO VÝBERU

účel

Mgr. Lucia Tupá
Horská 49, 059 21 Svit

1 701,29 EUR Oplotený výbeh pre psov
pri chovateľskej stanici Svit

Ivana Jínová
Fraňa Kráľa 195/28, 059 21 Svit

3 000,00 EUR Skatepark Svit a edukačné kontajnery
na separovaný odpad

Doris Vargová
Školská 620/23, 059 21 Svit

výzva na
doloženie

obnova detského ihriska
v časti Pod Skalkou

PROJEKTY, KTORÉ BUDÚ ZREALIZOVANÉ MESTOM V RÁMCI ÚDRŽBY SPRÁVY
Michal Olšavský
Horská 663/66, 059 21 Svit

150,00 EUR revitalizácia časti verejného priestoru
na križovatke ulíc Terasová a Horská

OZ NATURALISTA

295,00 EUR živý verejný priestor Námestia Jána
Antonína Baťu
revitalizácia zelene

v území bude zrealizavaná zastávka MHD
a zároveň bude územie zrevitalizované

VYRADENÉ ŽIADOSTI

Športový klub HORAL – ALTO,
Mierová 84, 059 21 Svit

3 600,00 EUR projektová dokumentácia
"Lávka cez pre peších a cyklistov

v ÚPN mesta je v danej lokalite navrhované dopravné
spojenie časti Pod Skalkou smerom k bagroviskám PD
by bola iba "do šuplíka" najskôr je potrebné
majetkovoprávne vysporiadanie územia pre stavbu
zabezpečenie na jej realizáciu finančných
proestriedkov

cez rieku Poprad pri železničnom
moste"

Dychová hudba Bystrianka
Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit

2 320,00 EUR nahnrávanie TV spotu do printových médií
a 5 videoklipov pre TV Folklorika
nákup starších krojových súčiastok

RNDr. Eva Nebusová
Stredná odborná škola
polytechnická J.A.Baťu Svit

1 923,00 EUR revitalizácia plochy školského
areálu vybudovaním biodivernej
lúky a bylinkovej záhrady

Lenka Sako
v zastúpení 101. Zbor Veselé
tváre Svit

1 100,00 EUR úprava sociálneho zariadenia
v skautskej klubovni

Lenka Sako
Terasová 644/10, 059 21 Svit

MgA. Jakub Molnár

800,-- - 1000,-- EUR
zakúpenie stanu pre Skautský zbor

v ÚPN mesta je v danej lokalite navrhované dopravné
spojenie časti Pod Skalkou smerom k bagroviskám PD
by bola iba "do šuplíka" najskôr je potrebné
majetkovoprávne vysporiadanie územia pre stavbu
zabezpečenie na jej realizáciu finančných
proestriedkov

žiadosť je v rozpore s cielmi projektu

Mesto Svit nie je oprávnené investovať verejné zdroje
v prospech tretích osôb Navrhujeme podať spoločnú
žiadosť (mesto a škola) o dotáciu na PSK pre rok 2022

Mesto Svit nie je oprávnené investovať verejné zdroje
v prospech tretích osôb úpravu klubovne je potrebné
riešiť s vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa
nachádza, nespĺňa podmienky - dve žiadosti zaa jeden
subjekt
Mesto Svit nie je oprávnené investovať verejné zdroje
v prospech tretích osôb mesto preverí svoje
rozpočtové možnosti na zakúpenie stanu do
vlastníctva mesta s možnosťou jeho zapožičania pre
verejnoprospešné aktivity fyzických a právnických
osôb v Meste Svit nespĺňa podmienky - dve žiadosti
zaa jeden subjekt

4 905,00 EUR zorganizovanie odbornej konferencie
nakoľko sa jedná o podujatie regionálneho rozsahu je
potrebné hľadať finančnú podporu z viacerých
zdrojov - podpora VÚC a miest a obcí regiónu

Jilemnického 305/28, 059 21 Svit

CVČ Poprad

výstupom ktorej by bol ucelený
metodický materiál určený pre
regionálne potreby ku konkrétnym
riešeniam v oblasti ochrany životného
prostredia v Podtatranskej kotline
v spolupráci OZ ROZPUK

4 848,00 EUR vybavenie keramickej dielne

nakoľko sa jedná o podujatie regionálneho rozsahu je
potrebné hľadať finančnú podporu z viacerých
zdrojov - podpora VÚC a miest a obcí regiónu

žiadosť je v rozpore s cielmi projektu organizácia
pôsobiaca v zriaďovateľkej kompetenci Mesta Svit - v
ro

