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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloženie Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu 

športu v rámci Výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ 

Gaštanová, Žilina“; 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku; 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu t.j vo výške spolufinancovania 

max 238 000 Eur; 

 

4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žilina; 

 

5. uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu projektu s úspešným uchádzačom podľa 

výsledku verejného obstarávania. 

 

 

MATERIÁL 

 

Fond na podporu športu v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlásil výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu 

spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom 

utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu 

SR, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane 

zdravotne postihnutých občanov. 

 

Predmetom predkladaného projektu Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, 

Žilina je návrh revitalizácie existujúcich športových ihrísk určených pre povinné hodiny 

telesnej a športovej výchovy a športové aktivity športových krúžkov, klubov a širokej 

verejnosti.  

Konkrétne sa jedná o revitalizáciu atletického oválu dĺžky 250 m so 100 m rovinkou a skoku 

do diaľky, doplnenie mobilného sektoru pre skok do výšky, vybudovanie nového viacúčelového 

ihriska a obnovenie, zrovnanie a vyčistenie existujúceho volejbalového ihriska. Návrh 

revitalizácie rieši návrh nových povrchov a spevnených plôch a návrh ochranných sietí okolo 

volejbalového a viacúčelového ihriska. 

Navrhovaný projekt je v súlade s platným UPN SÚ. 

 

Jestvujúce športové ihriská sú neudržiavané, zarastené a zo starých, už nevyhovujúcich, 

zdravotne závadných materiálov. Je nevyhnutná ich obnova a vybudovanie nových pre 

športovanie žiakov, mládeže i verejnosti vhodných povrchov a ihrísk. 
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Hlavným prínosom predkladaného projektu vytvorenie priaznivých a dlhodobo udržateľných 

podmienok pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti v Žiline, 

vrátane zdravotne postihnutých občanov.  

Areál pri ZŠ Gaštanová bude k dispozícii pre pravidelné a udržateľné využívanie zo strany detí, 

mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov, a to: 

- žiakom ZŠ - počas hodín TV a školského klubu popoludní, 

- školským športovým krúžkom, 

- deťom materskej školy, 

- členom žilinských športových klubov, 

- širokej verejnosti, vrátane seniorov, matiek s deťmi, mladých. 

 

Vlastník - mesto Žilina zároveň zhodnotí, revitalizuje svoj majetok a  predĺži životnosť celého 

areálu.  

 

 

  

 


