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Záväzná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017
z projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry"

1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Mesto Leopoldov
Sídlo
Ulica Číslo Obec PSČ
Hlohovská cesta 104/2 Leopoldov 920 41
Štatutárny orgán žiadateľa
1. Mgr. Terézia Kavuliaková 2.
IČO DIČ Platiteľ DPH Právna forma
312703 2021268095 áno nie obec/mesto

2. Kontaktná osoba pre projekt
Meno a priezvisko Funkcia Tel. číslo E-mail
Jozef Krilek Tajomník futbal. klubu 0904 674 516 krilekj@gmail.com

3. Projekt
Účel poskytnutia finančného príspevku

tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
• rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
• rekonštrukcia a výstavba zázemia futbalových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa)

iné: ___________________________________________________________
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Cieľ projektu a stručný popis projektu
Rekonštrukcia hľadiska a vytvorenie dôstojných priestorov pre fanúšikov a divákov.
Riešenie sa zameriava na zlepšenie stavu objektu a jeho modernizáciu.
Navrhované riešenie nemení pôvodnú funkciu a ani nezvyšuje kapacitu objektu. Riešenie sa zameriava na zlepšenie stavu
objektu a jeho modernizáciu. Celkové komunikačné riešenie zostáva nezmenené, v krytej časti sa dopĺňajú stupne pre lepšie
sprístupnenie hľadiskových miest. V nekrytých častiach je navrhnuté odstrániť zeminu a následne tam realizovať spevnené
plochy. V krytej časti sa uvažuje s čiastočným vyspravením betónovej konštrukcie, na ktorú sa následne osadia plastové
sedadlá s vysokým operadlom. Výšková nerovnosť v prechodovej oblasti medzi krytou a nekrytou časťou sa prekoná
navrhovanou rampou. Novo navrhnuté zábradlie je vo výške 1 m nad najnižšou výškou hľadiska. Etapovitosť projektu
zabezpečí v prípade nepodporenia celej výšky rozpočtu jeho plnenie čiastkových cieľov v postupných ucelených krokoch
podľa finančných možností.
Zdôvodnenie potreby realizácie projektu
Chýbajúce kryté priestory na sedenie pre divákov a fanúšikov, nevyhovujúci súčasný stav

Popis očakávaných prínosov realizácie projektu a jeho pozitívnych dopadov
Zlepšenie priestorov pre divákov a fanúšikov
Zvýšenie návštevnosti futbalových podujatí
Zvýšenie kultúrnej úrovne športových podujatí
Zlepšenie infraštruktúry pre potreby klubu, medzinárodných turnajov a turnajov organizovaných SFZ, RFZ, ObFZ

4. Predpokladaný časový rámec realizácie projektu a jednotlivých aktivít
máj-jún 2017 spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie + dokumentácie pre
realizáciu stavby
júl 2017 - stavebné konanie, povolenie rekonštrukčných prác
júl 2017 - obstaranie dodávateľa, zhotoviteľa
august - september 2017 - stavebné úpravy objektu
september 2017 - dodávka a montáž prvkov tribúny a oplotenia
október 2017 - ukončenie stavby, rekonštrukcie
Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu 31. 10. 2017

5. Zdroje financovania projektu:

Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu (v EUR) 30 349,84 € s DPH

Požadovaná výška finančného príspevku (v EUR) 22 762,38 € s DPH

Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa (v EUR) 7 587,46 € s DPH

6. Zoznam povinných príloh k žiadosti o finančný príspevok
1. Doklady preukazujúce vlastnícky, resp. dlhodobý nájomný vzťah k nehnuteľnostiam

výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých má byť realizovaný
projekt alebo

nájomná zmluva uzatvorená na dobu minimálne 3 rokov odo dňa podania žiadosti, z ktorej vyplýva právo žiadateľa
užívať nehnuteľnosť a uskutočniť projekt

2. Architektonická štúdia (alebo projektová dokumentácia) pre realizáciu stavebných prác (stavby, diela),
ktorá pozostáva z nasledovných častí:
a) nákres (výkresová časť projektu);
b) popis (technická správa);

Položkovitý rozpočet projektu po jednotlivých objektoch (alebo výkaz výmer)
3. Informácia k práci žiadateľa (resp. futbalového klubu využívajúceho futbalovú infraštruktúru) s mládežou,

ktorej súčasťou sú:
a) počty družstiev a hráčov;
b) úrovne súťaží;
c) odchovanci klubu;
d) reprezentanti;
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7. Zoznam nepovinných príloh k žiadosti o finančný príspevok (napr. fotodokumentácia preukazujúca havarijný stav
stavebných objektov, znalecké posudky a pod.)

1. Fotodokumentácia aktuálneho stavu severnej tribúny štadióna MTK Leopoldov
2.
3.

8. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

 všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sú úplné, pravdivé a správne,

 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho realizácia

 som si vedomý skutočnosti, že na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu žiadateľa: Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka Mesta Leopoldov

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa ....................................................................

Miesto podpisu: Leopoldov, 30. 03. 2017

Dátum podania žiadosti: 31. 03. 2017


