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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 25.02.2021
K bodu:

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok,
zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovania projektu:
„Obnova športového areálu pri základnej škole v meste Nemšová“
Spracoval:
Ing. Andrea Ondrejičková
Schválil:
Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu
Predkladá:
Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu
Materiál obsahuje: Zdôvodnenie a stručný opis projektu
Počet výtlačkov:
20
Rozdeľovník:
členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia
a Kultúry
MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania
- hlavný kontrolór
- vedúci VPS m. p. o.
Prerokované :
a) v Komisii životného prostredia a výstavby dňa 16.02.2021-stanovisko predloží predseda
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 16.02.2021-stanovisko predloží predseda
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu:
I. Berie na vedomie
Dôvodovú správu k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok,
zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Obnova športového areálu pri
základnej škole v meste Nemšová“
II. Schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu: „Obnova
športového areálu pri základnej škole v meste Nemšová“, realizovaného v rámci
programu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo
2020/001 výzvy Fondu na rozvoj športu, ktorého ciele sú v súlade s platných územným
plánom mesta Nemšová;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 100 000 Eur (v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);

MATERIÁL PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA NEMŠOVÁ V RÁMCI
NÁVRHU NA SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA V RÁMCI ŽIADOSTI
O ZÍSKANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z FONDU NA PODPORU ŠPORTU
V RÁMCI VÝZVY: VÝSTAVBA, MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA
ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY
OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE V MESTE
NEMŠOVÁ

ZDÔVODNENIE A STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
Dňa 31.12.2020 vyhlásil Fond na podporu športu výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
príspevku
v
rámci
programu:
„Výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“ v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 310/2019 Z.z.
o fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Na základe tejto
výzvy prejavilo mesto Nemšová ako oprávnený žiadateľ záujem o podanie žiadostí
o poskytnutie príspevku v zmysle § 17 ods. 1 zákona. Z tohto dôvodu si dalo mesto
vypracovať projektovú dokumentáciu architektom Ing. Vladimírom Kmeťom, ktorá je
základom pre iniciáciu ďalších dôležitých procesov smerujúcim ku schváleniu žiadosti
Projekt „Obnova športového areálu pri základnej škole v meste Nemšová“ je
zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu areálu pri základnej škole v meste Nemšová.
Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov
základnej školy, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre

obyvateľov obce. V súčasnosti je športová plocha využívaná na výučbu telesnej výchovy a je
v zlom technickom stave, prerastená a neudržiavaná.
Na školskom pozemku sa vytvorí komplexný športový areál kde sa bude nachádzať:
Obnovované a novo vytvorené: Atletická dráha z Tartanu, Skok do diaľky (skok do
piesku) Vrh guľou.
Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek stavebníka. Rieši komplexný
športový areál pri základnej škole. Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú v plnej miere
na využívanie pre ZŤP a musia spĺňa požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 .z.
Po schválení a posúdení Slovenským atletickým zväzom môže byť tento areál označený za
infraštruktúru národného významu v zmysle § 3 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
v znení neskorších predpisov.
Základom pre nové riešenie je obnova existujúcej atletickej dráhy. Nový ovál bude
vytvorený s meranou dĺžkou 200 s rovinkou 100 m s doskočiskom do piesku na jej konci.
Nová atletická dráha je navrhovaná so štyrmi dráhami v rovinke a s štyrmi dráhami v ovále.
Povrch dráhy je navrhovaný s úpravou na športový monolitický Tartanový povrch. Obnova
atletickej dráhy z časti kopíruje pôvodnú bežeckú trať avšak novo-navrhovaná bude vytvorená
do nových obrubníkov. Skok do diaľky je umiestnený po dlhšej strane atletickej rovinke.
Skok má rozbehovú dráhu z atletického oválu, na ktorej konci je umiestnené doskočisko.
Doskočisko je vytvorené obrubníkmi, ktoré budú proti nárazu z SBR pre bezpečný dopad.
Vnútorný sektor dráhy bude ponechaný v trávnatej ploche a budú posunuté
a vystredené futbalové bránky a osadené nové oplotenie na záchytné siete za bránky.
Športovisko - Vrh guľou bude vytvorené mimo dráhu na juhovýchodnej strane areálu.
Vrh bude tvoriť betónový vrhačský kruh a dopadisko bude tvorené umelou trávou
s obrubníkmi. vnútri dráhy a bude ho tvoriť betónový kruh.
Výstavbou športového areálu sa očakáva vysoký športový prínos pre celý región,
nakoľko sa zvýšia možnosti pre športovanie nielen širokej verejnosti, ale aj atletickým
klubom, ktoré na ňom budú môcť vykonávať tréningový proces na vysokej úrovni.
Nazdávame sa, že tento projekt môže mať vysokú úspešnosť a potenciál na schválenie
správnou radou Fondu na podporu športu, nakoľko očakávame vysoký pridelený počet bodov
Komisiou FNPŠ pre infraštruktúru, nakoľko by sa jednalo o vonkajšie športovisko
s celoročným využitím, bude vykonané verejné obstarávanie v zmysle príslušných všeobecne
záväzných predpisov, športovisko sa nachádza v areáli školy, bude môcť byť využité
zdravotne znevýhodnenými športovcami, mesto Nemšová má dlhoročné skúsenosti zo
správou športovej infraštruktúry, pôjde o infraštruktúru národného významu, nakoľko bude
môcť byť SAZ schválený ako miesto na športovú prípravu štátnej športovej reprezentácie
a bude znamenať pre región vysoký športový prínos.
V zmysle čl. písm. l) je povinnou prílohou k podaniu žiadosti o finančný príspevok
z FNPŠ relevantný dokument k spolufinancovaniu, ktorým je v tomto prípade uznesenie
mestského zastupiteľstva o schválení spolufinancovania vo výške 50% . Na základe rozpočtu:
cena diela 152 216,23 €, DPH 30443,25 a cena diela s DPH 182 659,48 € navrhujeme
schváliť spolufinancovanie mesta (vrátane rezervy) do výšky 100 000 eur, nakoľko nie je
možné určiť ako dopadne proces verejného obstarávanie.
Vypracoval: Ing. Ondrejičková

