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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 156 500,00 EUR
s názvom projektu „Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu ZŠ Sokolíkova“
v rámci Výzvy č. 2020/001 Fondu na podporu športu, program ,,Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.
2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 157 601,63
EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré pri predpokladanom
rozpočte na projekt predstavujú 314 101,63 EUR, vrátane DPH.

Dôvodová správa
Cieľom tohto materiálu je získať finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu
zásadným spôsobom rozširujúcim možnosti športového využitia v Dúbravke. Projekt
rekonštrukcie a modernizácie športového areálu ZŠ Sokolíkova rieši obnovu schátralého stavu
areálu a rozvojovú myšlienku, ktorou je výstavba resp. rekonštrukcia atletickej dráhy,
doplnenie technických sektorov na vrh guľou, skok do diaľky a samostatnej šprintérskej 120m
rovinky, to všetko s vyhovujúcim a požiadavky spĺňajúcim umelým polyuretánovým
priepustným povrchom s certifikátom IAAF. Projektový zámer rieši aj rekonštrukciu
športového povrchu a oplotenie existujúceho multifunkčného ihriska tohto areálu.
Projekt môže byť čiastočne financovaný z Výzvy č. 2020/001 Fondu na podporu športu,
program ,,Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Celkové náklady
na realizáciu investície sú odhadované na sumu 314 101,63 EUR, z toho je povinné
spolufinancovanie mestskej časti Bratislava Dúbravka vo výške 157 601,63 EUR.
Získanie týchto finančných prostriedkov si vyžaduje samostatné schválenie v podobe uznesenia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka.
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f.

FOND „NA PODPORU
l SPORTU

Žiadatel'

Žiadosť o poskytnutie příspěvku v rámci programu „Výstavba, rekonětrukcia a modernizácia športovej
infrastruktury" na základe výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dna 31. 12. 2020.
IČO

00603406

Název subjektu

Městská časť Bratislava • Dúbravka

Ulica a číslo

Žatevná 2

Obec

Bratislava

PSČ

84402

Naformátovaná adresa

Žatevná 2, Bratislava

IČO

00603406

1C DPH

DIČ

2020919120

Právna forma

Obec (obecný úřad), město (městský úřad)

Registračně číslo

313-5100/1258-18

Registrátor

Statistický úřad Slovenskej republiky

Datum registrácie

1.1.1991

Štatutár l: Měno Priezvisko RNDr. Martin Zaťovič
Štatutár l: Funkcia

IBAN

SK31 0200 0000 0000 1012 8032

Platiter DPH
Webové sídlo žiadatera

Starosta

www.dubravka.sk

Adresa elektronickej pošty dotacie@dubravka.sk
žiadatera

Adresa pře doručovanie
Žatevná 2
Obec / Město

Bratislava

PSČ

84402

Kontaktná osoba zodpovědná za žiadosť
Měno a priezvisko kontaktnej Ing. Rastislav Bagar
osoby

Telefonně číslo kontaktnej

0907 779 964

osoby

Email kontaktnej osoby

dotacie@dubravka.sk

Link na elektronický register
ORSR/RMNO

Link na zápis v RPOS ISŠ

https://sport.iedu.sk/Company/Company/17564

Projekt
a) Název projektu

Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu ZŠ Sokolíkova

Umiestnenie projektu
b) Ulica a číslo domu

Sokolíkova 2

c) PSČ

84101

d) Obec

Bratislava

e) Okres

Bratislava IV

f) Vyšší územný celok

Bratislavský samosprávný kraj

Podrobnosti projektu

Opis a účel projektu

Projekt rekonštrukcie a modernizácie športového areálu ZŠ Sokolíkova rieši
obnovu schátralého stavu areálu a rozvojovú myšlienku areálu, ktorou je
výstavba resp. rekonštrukcia atletickej dráhy, doplnenie technických
sektorov na vrh guFou, skok do diaFky a samostatnej šprintérskej 120m

rovinky, to všetko s vyhovujúcim a požiadavky spíňajúcim umělým
polyuretanovým priepustným povrchom s certifikátom IAAF. Projektový
záměr rieši aj rekonštrukciu športového povrchu a oplotenie existujúceho
multifunkčného ihriska tohto areálu.

Športový areál je určený na využívanie žiakmi miestnej ZŠ Sokolíkova ale
zároveň voFne sprístupnený veřejnosti pře amatérské športovanie i
tréningový proces mládeže miestnych športových klubov zameraných na
súťažné i nesúťažné športovanie. Pozemky športového areálu sú
umiestnené na parcelách c. 2247/1-6, ktoré sa nachádzajú v zastavanej
časti města Bratislava, městská časť Dúbravka. Protokolom o správě bolí
zvěřeně mestskej časti a táto vzhradom na nevhodný stav areálu pristúpila
k vypracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu areálu.

Dóvodom záměru rekonštrukcie je absencia kritéria spíňajúcich
tréningových ploch pre atletiku a futbal v mestskej časti, ktoré by

zodpovedali súčasným požiadavkám a normám. Účelom je rozvoj športovej
infrastruktury a možností súťažného i nesúťažného športovania,
organizovanie športových střetnutí a súťaží, rozvoj športového potenciálu,
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zlepěovanie fyzickej i psychickej kondície návštevníkov, motivácia
obyvaterov k aktívnemu tráveniu vorného času,zvyšovanie
lokalpatriotizmu, predchádzanie vandalizmu, kriminalitě či ďalším neblahým

dopadám doby. Sport pře všetkých je v zmysle zákona o sporte sport, ktorý
je určený pre obyvateřstvo a vykonávaný organizované i neorganizované,

Účelom rekonštrukcie športového areálu ZŠ Sokolíkova je napÍňanie

sociálnych, zdravotných,
rekreačných a ďalších potrieb.

V rámci rekonštrukcie jestvujúceho ihriska dojde k demontáži póvodného
(opotřebovaného) povrchu i oplotenia a jeho výměně za nový certifikovaný,

požiadavky spfňajúci povrch EPDM. Výměnou přejde aj povrch a siete po

celám obvode existujúceho ihriska určeného na futbal a volejbal. Bežeckú
dráhu - atletický ovál modernizuje a doplní sprinterská rovina sektor skoku
do výšky, sektor vrhu guřou a rozběhová dráha pře hod oětepom a
kriketovou (optickou, na východnej stárne oválu rozbežisko s doskočisko
pre skok ďaleký a trojskok s pieskom.

Projektový záměr rekonštrukcie športového areálu počítá s použitím
športoviska pře znevýhodněné skupiny obyvaterov a jeho súlad s
technickými požiadavkami na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie §56, §57,

§58, §63 a §64 Vyhlášky é. 532/2002 Z.z. Projekt spina předmětné
ustanovenia v čiastočnej miere, nakorko nezastrešuje hygienické zázemie.
Navrhovaný projekt je v súlade s územným plánom Města Bratislava,

městská časť Dúbravka. Funkčně využitie ploch je podra ÚP pře sport
rekreáciu.
Plán udrzatel'nosti projektu a

Rekonštrukciu športového areálu ZŠ Sokolíkova považujeme za zmysluplnú

jeho prevádzkový model

a nadčasová s výhradám dlhodobého veřejného užitku aj po zúčtovaní
prípadnej získanej finančnej podpory. Našim cierom nic je len získanie
financií, ale dosiahnutie zmeny/stavu, ktorý bude mať dlhodobý charakter.
Městská časť Bratislava-Dúbravka aká zriadbvater ZŠ Sokolíkova dbá a
stará sa o majetek zvěřeny do správy, buduje ho, rekonstruuje či udržiava.

Pre trvalú udržaternosť projektu preto každoročně v rozpočte MČ vyčleníme

značný objem finančných prostriedkov z rozpočtu obce, určených na ďalšie
zhodnocovanie majetku, běžné či servisně opravy, odstraňovanie závad a
údržbu športových areálov a športovej infrastruktury.

Zrealizováním projektových aktivit projektu sa dosiahnu ciele a účel
projektu.

Následná prevádzková a technická udržateFnosť výstupu projektu po
realizácii bude zabezpečená zamestnancami miestneho úřadu a

zamestnancami ZŠ s participáciou technických či dodávaterských služieb.
Z hradiska prevádzkovej a technickej udržaternosti, projekt necelí žiadnym
podstatným rizikám. Na stavbu bude poskytnutá viacročná záručná doba, co
je doba sledovania udržaternosti projektu. Městská část'je v dobrom
finančnom zdraví, případné nepředvídané výdavky vie uhradit' z vlastných
zdrojov. Výsledky projektu sú při rozumnom hospodaření a aktívnom
přístupe udržaterné, rizika sú známe a sú eliminovaterné.
Monitoring a udržateFnosť aktivit projektu představuje poslednú, ale
nemenej dóležitú fázu zabezpečenia projektového cyklu. Po schválení
záverečnej zúčtovacej správy plánujeme v rámci plánu udržaternosti
projektu zabezpečit':

- dóslednu kontrolu plnenia všetkých zmluvných náležitostí, ku ktorým sa
zaviažeme v případe získania podpory na rekonštrukciu
- archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s realizáciou projektu,

- procesovanie následných monitorovacích kontrol a servisných aktivit,
oprav a revitalizácií športového areálu, tak ako při ďalších areáloch, ktoré
máme zvěřeně do správy

• publicitu a informovanosť veřejnosti, médií, návštevníkov.
Zmyslom udržaternosti projektu je pře nás prezentácia samosprávy, že
prostriedky získané z externých fondov bolí na mnoho rokov využité
efektivně a k prospěchu všetkým.

V struktuře Miestneho úřadu je oblast' sportu v kompetencii Oddelenia
školstva, vzdelávania a sportu. Existencia samostatnej Komisie sportu při
miestnom zastupiteřstve potvrdzuje, že sport v Bratislave-Dúbravke má
svoje miesto a že zahrává dóležitú úlohu v zlepšovaní kvality života
občanov,

Ukončené veřejné
obstarávanie alebo veřejná

Začaté ale neukončené VO/VOS

obchodná súfaž

Typ športoviska a doba jeho Vonkajšie športovisko s celoročnou prevádzkou
využitia
Typ investície

Modernizácia, rekonštrukcia a technické zhodnotenie SI a sanácia
havarijných stavov

Multifunkčné športovisko

ANO

Skúsenosti žiadateFa s

nad 15 rokov

prevádzkou športovej
infrastruktury rovnakého
zamerania

Športová infrastruktura

ANO

národného významu podlá § 3
pfsm. D) zákona č. 440/2015
Z. z. o sporte

Športový přínos a potenciál

Športový areál ZŠ Sokolíkova a ponukané športové aktivity májů

projektu

celospoločenský význam a přínos v oblasti vzdelávania, rozvoja a
udržiavania zdravia občanov, prevencie proti nežiaducim spoločenským a
civilizačným javom. V súčasnosti sa stal sport osobitným sociálnym
fenoménom plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti plní
sport výchovnu a sociálnu úlohu. Vykonávaný primeraným spósobom
upevňuje zdravic, zvyšuje národně povedomie a je kultivovaným
prostriedkom trávenia varného času. Hodnoty, ktoré sport sprostredkúva,
pomáhajú rozvojů vědomostí, motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie.
Osobitnú dóležitosť má sport pře vypestovanie zdravého životného stylu u
dětí a mládeže.

Vďaka sprístupnenej športovej infrastruktuře možno naplnit' tieto možné
přínosy a rozvojový potenciál.

V rámci vyučovania povinnej telesnej výchovy, ktorá představuje
kompenzačný činiter zaťaženia vo výchovno-vzdelávacom procese
paradoxně došlo na základných
školách k zníženiu počtu hodin telesnej výchovy. Všeobecné pribúda
množstvo necvičiacich žiakov resp. žiakov oslobodených od telesnej
výchovy. Potenciál rekonštrukcie športového areálu je znovu oživená
motivácia zapojenia dětí do športovej výchovy a zaujmu o pohybové
aktivity.
Rekreačně športovanie pre veřejnost' představuje určitý druh oddychu,
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aktfvneho odpočinku, zdravého životného stylu, ktorý regeneruje

organizmus. Potenciál rekonštrukcie športového areálu ZŠ Sokolíkova je
preto tiež v motivácii širokého spektra věkových skupin obyvaterov k
aktívnemu tráveniu varného času a zdravému životnému stylu.

V neposlednom radě je potenciálom projektu tvorba športovej komunity či
výchova mladých športových talentov.
Použitie športoviska pre
znevýhodněné skupiny

Čiastočne pre ZŤP, spina niektoré požiadavky vyhlášky

obyvaterov

Umiestnenie športovej
infrastruktury v najmenej
rozvinutých okresoch

NIE

Využívanie športovej
infraštmktúry školami
alebo školskými zariadeniami
najma pře povinnu tělesnu
a športovú výchovu

dominantnou témou a zabezpečenie vhodnej športovej infrastruktury
prioritou mestskej časti. Tělesná výchova je súčasťou školského

Rozvoj telesnej kondície a schopností je najma v súčasnej době

výchovnovzdelávacieho systému aj prirahlej ZŠ Sokolíkova. Děti sú vedené
prostredníctvom vhodných tělesných cvičení k osvojeniu a zdokonarovaniu
pohybových schopností a zručností, ciefom ktorých je upevňovanie zdravia
a podpory správného psychosomatického a psychomotorického vývinu dětí.
Neposledným je budovanie vztahu k zdravému športovému stylu a životnej
pohybovej aktivitě. Súčasťou vzdělávacích aktivit sú aj sezónně aktivity či
suťažná aktivita a neformálně podujatia.

Záujmová činnosť na ZŠ Sokolíkova podporuje záujem dětí v oblasti sportu a
kompenzuje ich duševně zaťaženie po vyučovaní. V školskom športovom
areál! sa organizujú aj spomínané neformálně športové stretnutia, podujatia
ale i športové súťaže
Stavebné povolenie alebo
ohlásenie stavby

Nic je potřebné SP, bálo podané ohlásenie

Súhlas
Žiadater čestné vyhlašuje, že: ^ a) štatutárny orgán a/alebo členovia štatutárneho orgánu žiadateřa je/sú
bezúhonný/í;

^ b) má vysporiadané finančné vzťahy so statným rozpočtom;
•/ c) má spósobilosť prijímatera veřejných prostriedkov podra § 66 a 67 ZoŠ;
/ d) bude při výběre dodávateFa postupovať v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých
zákonov v znění neskorších predpisov a vyberie dodávateFa otvoreným,
transparentným a nediskriminačným výběrovým konáním v súlade s
příslušnými právnymi predpismi; ak sa nevyžaduje veřejné obstarávanie
podFa zákona č. 353/2015 Z. z., bude postupovat' podra § 281 a naši. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znění neskorších prepisov (veřejná
obchodná súťaž);

^ e) členem riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných
orgánov žiadateFa alebo jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu nie je člen odbornej komisie fondu, člen dozornej rady
fondu, člen správnej rady fondu alebo jemu blízka osoba;
•f f) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávněné na podpis tejto
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žiadosti;

/ g) informácie uvedené v tejto žiadosti a jej přílohách sú úplné a pravdivé;
-' h) si je vědomý možných právnych/trestných následkov a sankcií, ktoré
vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov;
/ i) bude poskytovateFa bezodkladné písomne informovať o všetkých
změnách, které sa týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností.
Ochrana osobných údajov

•/ Súhlasím so zhromažďovaním, spracovávaním a zveřejňováním
poskytnutých údajov.

Harmonogram
Harmonogram
Začiatok realizácie

1.4.2021

Datum ukončenia projektu

1.11.2022

Harmonogram realizácie projektu
Od

Do

Aktivita

od 1.4.2021 do 1.6.2021 proces veřejného obstarávania, vyhodnocovanie a administrácia zmluvných
vzťahov

od 1.7.2021

do 1.9.2021

administrácia zmluvných vzťahov v případe získania finančných prostriedkov
z Fondu na podporu sportu

od 1.9.2021

do 1.3.2022

příprava projektovej realizácie, zameriavanie vytyčovanie lokality,
přípravné práce

od 1.3.2022

do 1.6.2022

realizácia rekonštrukcie a modernizácie areálu, búracie a zemné práce,

povrchové úpravy terénu, liniové stavby a odvodňovacie opatrenia,
vybavenie športoviska

od l 1.3.2022 l do | 1.8.2021 | komunikácia s verejnosťou, propagovanie grantového donora, PR aktivity
od l 1.9.2022 l do | 1.10.2022 | slavnostně otvorenie, odovzdanie do užívania
od l 1.10,2022 l do | 1,11.2022 | administrácia a závěrečné vyúčtovanie grantu

Údaje o financovaní projektu
Financovanie projektu
SPOLU v EUR

a) Výška požadovaného příspěvku z fondu v EUR (min. 50.000 €, max. 1.500.000 €)

156 500,00 €

b) Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateFa v EUR

157 601,63 €

zahřňa následovně zdroje (názov a druh spolufinancovania):
(V případe, že zdrofov fínancovania máte méně;' ako 10, tak zostávajúce prázdné kolonky nevypínáte.)

SPOLU v EUR

b) l.vlastné finančné zdroje žiadateFa

157 601,63 €

b)2.

b)3.
b)4.

T

b)5.
b)6.

b)7.
b)8.
b)9.
b) 10.

c) Celková výška výdavkov na projekt podFa rozpočtu
Sumarizácia

Na projekt uvedený v tejto
žiadosti požadujem podporu
formou příspěvku vo výške

156 500,00 €

Celkové náklady projektu

314 101,63 €

Miera spolufínancovania
žiadatera v percentech

50.18%

Administratívny poplatok
Administratívny poplatok

156,50 €

Záznam příloh
a) Opis projektu a účelu projektu

=c."

názov

PODÍS Droiektu a účelu Droiektu.docx

popis

b) Plán udržateFnosti projektu a jeho prevádzkový model

—-1

30
název

Plán udržateFnosti a Jeho Drevádzkow model.docx

popis

c) Celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov (výkaz-výmer)

314 101,63 €

názov

PARA-VF21-002 Fak 10328 Zvereinena.odf

popis

projektová dokumentácia k rekonštrukcii areálu, z ktorej

vychádzal rozpočet rekonštrukcie

X
názov

D.1 Rozpočet stavbv.xls

popis

rozpočet rekonštrukcie areálu zahřňa len výdavky na športovú
časť

d) Harmonogram realizácie projektu

e) Doklady preukazujuce zabezpečenie spolufinancovania podl'a podmienok stanovených v bode 5 a 6
výzvy.

název

potvrdenie banka.pdf

popis

potvrdenie banky o výške zostatku na účte

f) Doklad o zriadení bankového účtu ziadateFa v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v pobočko
zahraničnej banky v Slovenskej republike, na ktorý žiadater žiada poukázať príspevok na projekt.

4
název

zmluva BU VUB-10128032-Ddf

popis

g) Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku

názov

potvrdenie úhrada.odf

popis

h) Výpis z příslušného registra orgánu verejnej správy, v ktorom je žiadateF zapísaný, akje žiadaterom
športová organizácia, nie starší ako l mesiac před podáním

názov

Dotvrdenie ICO.odf

popis

i) l. Projektová dokumentácia pře vydanie stavebného povolenia

i) 2. Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby, stavebných úprav a udržiavacích práč

názov

A. Sprievodná správa.pdf

popis
2'/
tí>

názov

B. Technická správa.pdf

popis

název

C.Ol Situácia širších vzťahov.pdf

popis

název

C.02 Situácia - póvodnv stav.pdf

popis

C.03 Vytyčovacia schéma.pdf

názov
popis

4
C.04 Situácia • now stav.pdf

název
popis

C.05 Situácia - základv.pdf

názov
popis

r

názov

C.06 Odvodnenie.pdf

popis

názov

C.07 Rez A-A'.Ddf

popis

název

popis

C.08 Rez B-B'.pdf

název

C.09 Detail žFabu • vpusť.pdf

popis

název

C.IO Rez doskočiskom.pdf

popis

názov

C.ll Detail doskočiska.pdf

popis

názov

C.12 Detail odrazovei doskv.pdf

popis

název

C.13 Vsakovacia Jáma - rez.pdf

popis

názov
popis

C.14 Sektor oře vrh aurou.pdf

j) Doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadatera k pozemkom, na ktorých má byť športová
infrastruktura v zmysle projektu vybudovaná, umožňujúci žiadatefovi realizáciu projektu a prevádzkovanie
športovej infrastruktury po dobu najmenej 10 rokov

k) Doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateFa k existujúcej športovej infrastruktuře
vrátane pozemkov, na ktorých sa táto nachádza, akje predmetom projektu modernizácia/rekonštrukcia
ěportovej infrastruktury, umožňujúci žiadaterovi realizáciu projektu a prevádzkovanie ěportovej
infrastruktury po dobu najmenej 10 rokov

názov

2020 - 21536 - HL.M SR BA - Protokol 0584 Sokolíková.pdf

popis

Protokol o zverení správy nehnuterného majetku do správy
mestskej časti Bratislava-Dúbravka

l) Právoplatné stavebné povolenie na realizáciu projektu, ohlásenie stavebnému úřadu spolu s oznámením
stavebného úřadu o tom, že proti ohlášeným stavbám, stavebným úpravám a/alebo udržiavacím prácam
nemá námietky, územné rozhodnutie, ak sa na realizáciu projektu stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje alebo čestné vyhlásenie žiadateřa o tom, že pře realizáciu projektu ani žiadnej jeho časti sa
žiadne z vyššie uvedených administratívno-právnych povolení v zmysle platnej legislativy nevyžaduje

4
názov

ohlaska drob.stavbv Sokolikova.odf

popis

m) Doklady podFa S 8a ods. 5 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na preukázanie splnenia
všetkých podmienok podra § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
m) l. Potvrdenie příslušného konkurzného sudu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateFovi nie je

vedené konkurzně konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti němu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatek majetku

názov

Čestné whlásenie konkurz, fin.vzťahv. rozhodnutia.odf

popis

m) 2. Potvrdenie inspektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateF neporušil v predchádzajúcich

troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania

název

Potvrdenie Inšoektorát oráče.odf

popis

n) Čestné vyhlásenie o tom, že žiadaterje nie v ťažkostiach a spina všetky podmienky pře poskytnutie
pomoci na športové a multifunkčné rekreačně infrastruktury podra nariadenia
7

název

Čestné vyhlásenie pre účely posúdenia.pdf

popis

o) Doklady preukazujúce ukončené veřejné obstarávanie, prebiehajúce veřejné obstarávanie
Uveďte link na portál VO

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/493029

q) ŽiadateF uvedie, či ide o multifunkčné športovisko (či športovisko spina kritéria pře organizovanie
regulárnej súťaže v róznych disciplínách v minimálně 3 uznaných športoch)

názov

čestné whlásenie Slov.atlet.zvazu.Ddf

popis

r) Čestné vyhlásenie žiadatera o dfžke trvania jeho skúseností s prevádzkou ěportovej infrastruktury
obdobného zamerania a krátkým popisom jeho doterajšej činnosti.

název

cestne-whlasenie-skusenosti.Ddf

popis

s) Ak ide o športovú infrastrukturu národného významu, čestné vyhlásenie příslušného národného

športového zvázu, že športová infrastruktura spina požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá
je určená na medzinárodnú súťaž alebo na přípravu športových reprezentantov

čestné whlásenie Slov.atlet.zvazu.pdf

názov

popis

t) Kópia stanov/zriaďovacej listiny (podra typu právnickej osoby) žiadateFa v aktuálnom znění (bez potřeby
úradne osvedčenej kopie), na ktorých je vidieť potvrdzujúci záznam registrujúceho subjektu

Zakon-369-90.odf

názov

popis

u) Příloha ku kritériu: športový přínos a potenciál projektu

—l

=^3

^eii
názov

ŠDOrtow Drínos a ootenciál oroiektu.docx

popis

v) Příloha ku kritériu: Bezbariérovosť projektu

názov

A, Sprievodná správa.pdf

popis

název

popis

B. Technická správa.odf

názov

C.Ol Situácia ěirších vzťahov.pdf

popis

název

C.02 Situácia - DÓvodnv stav.pdf

popis

názov

C.03 Vvtvčovacia schéma.pdf

popis

názov

C.04 Situácia - now stav.pdf

popis

názov

C.05 Situácia - základv.pdf

popis

názov

popis

C.06 Odvodnenie.pdf

C.07 Rez A-A'.pdf

názov
popis

názov

C.08 Rez B-B'.pdf

popis

C.09 Detail žrabu - vpusť.pdf

název
popis

C.IO Rez doskočiskom.pdf

názov
popis

C.ll Detail doskočiska.pdf

názov
popis

4
název
popis

C.12 Detail odrazovei doskv.pdf

C.13 Vsakovacia iama - rez.pdf

názov
popis

C.14 Sektor pře vrh aurou, pdf

názov
popis

čestné whlasenie Sokolikova.Ddf

názov
popis

w) Doklad ku kritériu: Využívanie SI školami alebo školskými zariadeniami najma pře povinnu tělesnu
a športovú výchovu

SE:
=E:-:
^ť;

3^
VYužívanie SI ore Dovinnú tělesnu a ŠDortovú wchovu

názov

ZŠ.docx
popis

x) Záznam iných příloh

FOTO l.ipa

názov

popis

:f,
názov

popis

<j
FOTO 2.ipa

název

Vyhlásenie povinné tlačivo.pdf

^ BR47^

popis

f=^1r>^<^\
'-', .\

l

Titul, měno a priezvisko
štatutárneho zástupců

ečfatka

~J c-'.i

^ZZ)^. ťbr-h-n ^ŤW/
Měno a priezvisko osoby

Datum podpisu

^-/^J. ^ o 21

Ing. Maria Smiešková

vypíňajúcej formulář
&check; Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé
správné.

Fond na podporu sportu
Stromová 9, 831 Ol Bratislava, korespondenčně adresa P.O.BOX 253, 830 00 Bratislava
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