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Názov projektu: Rekonštrukcia futbalového ihriska na  ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica  v  

                             Prievidzi 

Celkový rozpočet projektu: 44 740,82 € 

Požadovaná výška príspevku od  SFZ – projekt EURÁ z UERA: 33 500 € 

Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 25% - 11 240,82 € 

SFZ – Slovenský futbalový zväz 

 

Cieľom projektu je  výrazné zlepšenie podmienok pre tréningový proces mládežníckych 

družstiev futbalového klubu FC Baník Prievidza. 

 

Prínosom projektu je vytvorenie kvalitnej tréningovej plochy s trávnikom ihriskového typu 

využiteľnej  predovšetkým pre: 

• tréningový  a zápasový proces detských a mládežníckych  futbalových družstiev FC 

Baník Prievidza v kategóriách U 7,8,9,10, WU 13 

• žiakov základnej školy,  

• materské školy v rámci projektu Dajme spolu gól  

• ostatnej  športovej verejnosti. 

 

Súčasné futbalové ihrisko s rozmermi 76 x 38 m sa nachádza v areáli Základnej školy na 

Malonecpalskej ulici v Prievidzi, neďaleko od futbalového štadióna FC Baník Prievidza. 

Aktuálny stav trávnika možno označiť ako havarijný. Hracia plocha je porastená 

neudržiavaným porastom trávnato buriného charakteru s nerovnomerným pokrytím plochy so 

značne zdevastovanou plochou v okolí bránkovísk. Revitalizáciou trávnika/ založením  nového 

trávnika s prírodným povrchom/ je možné po vytýčení fixných bodov získať plne funkčné  

futbalové ihrisko. Plocha trávnika po realizácii projektu bude  kvalitatívne na  oveľa vyššej 

úrovni . Projekt rieši aj inštaláciu automatického závlahového systému, vybudovanie vŕtanej 

studne ktorých financovanie je súčasťou rozpočtu predkladaného projektu. 

     

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Rekonštrukcia futbalového ihriska na  ZŠ s MŠ 

Malonecpalská ulica  v Prievidzi   “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „ Rekonštrukcia futbalového ihriska na  ZŠ s MŠ 

Malonecpalská ulica  v Prievidzi “,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 11 240,82 € t.j. 25 % z celkových výdavkov na 

projekt. 



Názov projektu: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 01 hracia  

                               plocha, palubovka“                                         

Celkový rozpočet projektu : 334 221,07 € 

Požadovaná výška príspevku z Fondu na podporu športu: 60 % -  200 500 €  

Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 40% -  133 721,07 € 

 

 

     Športová hala v Prievidzi bola postavená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. 

Nachádza sa na okraji širšieho centra mesta v lokalite určenej pre rekreáciu a šport, ktorá je 

sústredená v západnej časti mesta Prievidza. Hala bola postavená ako viacúčelový priestor ako 

pre kolektívne tak pre individuálne športy, kde primárnu funkciu tvoria kolektívne loptové 

športy. Hlavná hracia plocha haly je oproti upravenému terénu zapustená na úroveň približne  

o 4 m. 

Konštrukciu hracej plochy tvorí drevená palubovka položená na montovanom drevenom rošte. 

Tento projekt rieši primárne rekonštrukciu/výmenu: 

• konštrukciu palubovky na hracej ploche, 

• PVC podlahy okolo hracej plochy  

• mantinelového systému. 

• basketbalových košov 

Rekonštrukciou palubovky hracej plochy  nedôjde k zásahu do statických konštrukcií stavby, 

nemení sa charakter využívania stavby, nezasahuje sa do inžinierskych sietí ani nevznikne 

požiadavka na navýšenie odberných kapacít prípojok inžinierskych sietí. 

Stavba bude slúžiť po dokončení pre účely športových aktivít,  za účelom na ktorý bola 

navrhnutá. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly 

v Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“  a  možnosti  čerpania finančných 

prostriedkov,   

 

II.  schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly 

v Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 133 721,07 € t. j. 40 % z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt. 

 

 

 

 

 

 

 


