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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

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“ - kód 2021/004 za účelom realizácie projektu „MULTIFUNKČNÉ 

IHRISKO PRI ZŠ BRODNO“; 

 

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

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 40 % z celkových oprávnených výdavkov projektu t.j vo výške spolufinancovania 

67 488,51 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. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dôvodom predkladania tohto materiálu je príprava Žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov z Fondu na podporu športu v rámci Výzvy „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu „MULTIFUNKČNÉ 

IHRISKO PRI ZŠ BRODNO“ 

 

Predmetom projektu je vybudovanie kvalitného multišportového ihriska, ktoré bude slúžiť pre 

žiakov ZŠ Brodno a pre deti z obce. Konkrétne sa jedná o revitalizáciu existujúceho, no 

nevyužívaného tenisového ihriska. Stavba bude slúžiť na športové aktivity: malý futbal, 

volejbal, nohejbal, tenis, basketbal. Ide o návrh multifunkčného ihriska o rozmeroch 18x33m s 

mantinelom po obvode, záchytnými sieťami, vysunutými bránkoviskami, osvetlením 

a s príslušnými spevnenými plochami a mobiliárom. Prístup bude zabezpečený 2 vysunutými  

vstupmi v smere od školy. 

 

Súčasťou návrhu ihriska je vybudovanie potrebných spevnených plôch pozdĺž vstupnej strany 

na ihrisko, kde sú navrhnuté lavičky a chodníky pre peších, prepájajúce ihrisko s existujúcimi 

spevnenými plochami v okolí školy, tak aby bol prístup na ihrisko po chodníku a nie po tráve.  

 

Navrhovaným urbanistickým riešením rešpektujeme a zachovávame danosti územia a 

bezprostredného okolia, nevytvárame nové športové plochy, ihriská, ale obnovujeme stávajúce, 

tak aby spĺňali súčasné požiadavky na kvalitu a materiálové prevedenie športových plôch, 

povrchov. 

 

K termínu podávania žiadosti disponujeme rozhodnutím Stavebného úradu, ktorý nemá 

námietky proti uskutočneniu stavebných úprav.  

Pred realizáciou stavby je potrebné osloviť všetkých správcov, všetkých možných vedení 

inžinierskych sietí v predmetnej lokalite a požiadať o stanovisko ohľadne možnej prítomnosti 

ich inžinierskych sietí na predmetnom pozemku. 

 

Všetky existujúce stromy v areály ZŠ musia byť zachované a súčasne zemné a stavebné práce 

musia byť zrealizované tak, aby nedošlo k poškodenie koreňovej sústavy existujúcej 

zelene/stromov. 
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MATERIÁL 

 

Predmetná stavba a pozemky sa nachádzajú v intraviláne, k.ú. Brodno, na pozemku investora. 

Jedná sa o parcelu p.č. 784/1 v areáli základnej školy v Brodne. Územie určené na osadenie 

navrhovaného ihriska sa nachádza v SV rohu pozemku školy. Multifunkčné ihrisko je 

navrhnuté v mieste existujúceho štrkového ihriska v orientačných rozmeroch 27x16m. 

Predmetný pozemok je rovinatý, v pozdĺžnom smere orientovaný V-Z. 

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

materiálov. Je nevyhnutná ich obnova a vybudovanie nových pre športovanie žiakov vhodných 

povrchov a ihrísk.   

Jestvujúce ihrisko je bez oplotenia, výrazne nižšie ako okolitý terén, pri dažďoch na ploche 

ihriska lokálne stojí voda. Oproti existujúcej atletickej dvojdráhe je existujúce ihrisko nižšie 

o cca 30cm. V návrhu je úroveň ihriska voči existujúcemu stavu zvýšená s predpokladom 

revitalizácie všetkých ostatných športových plôch v rámci ZŠ. 

Prístup k ihrisku bude cez areál ZŠ.  

Zariadenie staveniska bude na stávajúcich plochách – štrkové ihriská v blízkosti navrhovaného 

ihriska. Prístup v rámci stavby bude z blízkej existujúcej asfaltovej obecnej komunikácie a cez 

areál ZŠ. 

Bezprostredné okolie tvorí zástavba rodinných domov, objekty školy (ZŠ) a cestné 

komunikácie. 

Riešené územie je zo severu ohraničené záhradou blízkeho RD, z juhu areálom ZŠ Brodno, 

z východu komunikáciou, zo západu futbalovým ihriskom a areálom ZŠ.  

Obmedzujúce podmienky pre zámer výstavby v danej lokalite sú stanovené majetkoprávnymi 

vzťahmi, skutkovými rozmermi športovísk a pozemku a technickým riešením budúcej stavby a 

platnou legislatívou. 

Priestorové regulatívy pre umiestnenie stavby na parcele nie sú určené. 

Ornica v mieste stavby o hrúbke cca 20cm bude stiahnutá a spätne použitá na sadové úpravy. 

V rámci poskytnutých podkladov k spracovaniu PD zo strany investora neboli zistené trasy 

možných vedení IS ich vytýčením príslušným správcom na danom pozemku.  

Pred realizáciou stavby je potrebné presné vytýčenie všetkých podzemných trás jednotlivých 

inžinierskych sietí ich správcami. 

 

Podkladom pre spracovanie PD bolo objednávateľom dodané polohopisné a výškopisné 

zameranie územia, pričom v geodetickom zameraní neboli zamerané existujúce prvky 

mobiliáru ako sú lavičky, pingpongový stôl, altánok a pod. Nebola geodeticky zameraná ani 

existujúca zeleň a existujúce spevnené plochy. Predmetné prvky sú v situácii vyznačené 

orientačne na základe obhliadky územia. 

 


