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Projekt
Názov projektu
Výbeh a cvičisko pre psov v Tatranskej Lomnici

Popis projektu
Psov v Tatranskej Lomnici je pomerne veľa. Priestorov, kde psíčkari môžu voľne pustiť psa, je menej. Rovnako pri
výcviku je dobré mať nerušený priestor. Na psom ihrisku by sa umiestnili aj rôzne prekážky, tunel, slalom, kladina
a pod. Cvičenie a hra psov je dôležitá pre ich nekonfliktný vývoj. Takéto verejné psie výbehy a cvičiská sú napr.
v Bratislave (6), Košiciach a iných mestách. Ide o plochu min. 800 m2.
Cvičením a hraním sa upevní vzťah psa a človeka. Spokojný pes je v prospech všetkých obyvateľov. A zároveň sa
psíčkari v Lomnici lepšie spoznajú a vznikne nová komunita.
Umiestnenie – niekde blízko potoku na lúke s názvom golfka, prípadne na bývalom smetisku pod garážami.
Celkový rozpočet projektu: (prosíme o vyšpecifikovanie položiek rozpočtu)
Prípravné práce a zemné vruty 1200€
Oplotenie a stlpiky (bez základov) 3000 €
2 lavičky 120€
Odpadkové koše 60€
Informačná tabuľa 100€
Psie atrakcie – kladina, tunel, slalom a pod. 400 €
Požadovaná výška príspevku:
4880 €
Predpokladaný počet osobohodín dobrovoľníckej práce:
(napr.: 3 osoby budú na projekte pracovať 5 hodín je to 15 osobohodín)
80 osobohodín

Prílohy
K projektu je potrebné doložiť tieto prílohy (stačí kópia alebo sken, nie je potrebné overenie):
1. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
2. Podpísané čestné prehlásenia prijímateľa
3. Písomné vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, zásahu do
životného prostredia a pod.)
4. Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného priestranstva, rekonštrukcie
a pod.)
5. Písomné stanovisko (súhlas) majiteľa pozemku ak sa nejedná o pozemok mesta Vysoké Tatry a mapový
podklad pozemku. ( stačí z internetu )

