
ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI:
(vyberte jednu z možností)

Občan

Občianske združenie

Nezisková organizácia

Matej Dujava

J.Cirbusovej 23/788

Prihláška na projekt v roku 2021
MESTO SABINOV - Participatívny rozpočet

Oprávnený žiadateľ: *

Názov žiadateľa: *
(v prípade žiadateľa "OBČAN" uveďte meno a priezvisko)

Sídlo žiadateľa: *
(uveďte názov ulice, orientačné, súpisné číslo)



20.5. 2003

RNDr. Ivana Lorinčíková

+421 940 888 945

matej.dujava1@gmail.com

ÚDAJE O PROJEKTE:

Obnova chátrajúceho športoviska

IČO žiadateľa / (dátum narodenia): *

Garant projektu: *
:(meno a priezvisko, funkcia):(ak relevantné)

Telefónne číslo: *
(uveďte v tvare: +421 XXX XXX XXX)

E-mail: *
(uveďte e-mailový kontakt)

Názov projektu: *
(uveďte názov projektu:)



Vytvorenie krajšieho reprezentujúceho športoviska dostupného všetkým

Obnova chátrajúcich ihrísk a vytvorenie krajšieho reprezentujúceho športoviska, ktoré zacelí dieru v 
mestskej infraštruktúre, kde chýba moderné kvalitné športovisko pre loptové hry dostupné všetkým 
obyvateľom mesta. Podpora zdravého životného štýlu u všetkých vekových skupín.

Kukučínova ul. 1780/1, 083 01 Sabinov-Orkucany

1100€

Cieľ projektu: *
(uveďte cieľ, ktorý sa má projektom dosiahnuť)

Prínos pre rozvoj mesta: *
(uveďte aký prínos projekt prinesie pre rozvoj mesta Sabinov)

Miesto realizácie projektu: *
(uveďte miesto realizácie - ulicu, miestnu a/alebo mestskú časť, kde sa bude projekt realizovať)

Predpokladané náklady projektu v Eurách: *
(uveďte celkovú sumu v Eurách s DPH, ktorá je potrebná na realizáciu projektu )



1. Premaľovanie zošúchaných čiar ihrísk na betóne (veľké ihrisko - futbalové, basketbalové čiary), 2 malé 
ihriská (tenisové a volejbalové ihrisko). 
2. Namaľovanie futbalových bránok, premaľovanie držiakov košov, premaľovanie držiakov sieti ( tenisovej, 
volejbalovej) a výmena sietí. 
3. Oprava držiacich tyčí malých ihrísk a nainštalovanie sietí . 
4. Výmena basketbalových dosiek, obručí a sieťok. 

Na jednotlivých aktivitách by sa bez nároku na honorár podieľali poverení študenti Súkromného Gymnázia 
DSA Sabinov. 

Pozn.: Projekt je možné realizovať aj čiastkovo v prípade nepridelenia celej sumy. 

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný popis jednotlivých aktivít projektu: *
(uveďte stručný popis projektu - maximálne 250 slov )

 Formuláre

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

