Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 09. 05. 2018

Názov materiálu:

NÁVRH NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE
DOTÁCIE ZO SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVAZU

Obsah materiálu:

Dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča :
1. Zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia a obnova
infraštruktúry futbalového štadiónu „ v súlade s podmienkami poskytnutia
dotácie.
2. Výška maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa vo
výške 6 667,00 € z celkových výdavkov vo výške
26 667,00 €
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie
Komisia pre výstavbu a dopravu
Komisia pre šport a rekreáciu

Spracovateľ:

Ing. Alena Horešová

Predkladateľ:

Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Dátum spracovania materiálu: 20. 04. 2018
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Dôvodová správa

Názov projektu : Rekonštrukcia a obnova infraštruktúry futbalového štadiónu
Poskytovateľ dotácie : Slovenský futbalový klub
Primárnym cieľom projektu je obnova areálu štadióna a vytvorenie čo najlepších podmienok
pre projekt rozvoja mládežníckeho futbalu v Piešťanoch, ktorý sme rozbehli. Všetky kroky projektu
prispievajú z vylepšeniu podmienok pre športovú prípravu mládežníckych družstiev, ktorých počet
a aj kvalita v klube PFK Piešťany rastie. V rámci projektu chceme naplno rozvinúť potenciál klubu
a mládeže v regióne, ktorej po zrealizovaní projektu budeme môcť poskytnúť maximálnu športovú
starostlivosť. Súčasťou projektu PFK Piešťany sú aj čerstvo rozbehnuté kvalitné čiastkové
projekty, ktorých úspešnosť závisí vo veľkej miere aj od skvalitnenia zázemia , na ktoré žiadame
finančnú pomoc. Ide o tieto čiastkové projekty:
- Vytvorenie športových tried
-

Vytvorenie školskej ligy na futbalovom štadióne

-

Projekt Junior Cup - založenie tradície medzinárodného turnaja so zahraničnou účasťou
(napr. AS Rím) v čase otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch

-

Projekt Region Cup - založenie tradície niekoľkodňového turnaja pre všetky tímy
pôsobiace v Piešťanskom regióne

Práve v týchto projektoch a vo vytvorení kvalitnej mládežníckej akadémie, ktorá by bola
adekvátna veľkému a doteraz neuspokojenému záujmu o futbal v regióne, je zmysel budúceho
využitia projektu. Ďalším budúcim využitím projektu je možné pôsobenie mládežníckych
reprezentácií alebo iných zväzových aktivít, či aktivít prvoligových družstiev v areáli PFK
Piešťany. Piešťany ako kúpeľné mesto sú atraktívnou destináciu aj vďaka polohe, a takisto areálu,
ktorý disponuje nevyužitým potenciálom. Preto v rámci projektu žiadame finančné spolupodieľanie
sa na čiastkových rekonštrukciách areálu:
- Rekonštrukcia oplotenia a hracej plochy umelej trávy
-

Rekonštrukcia poškodených šatní

-

Rekonštrukcia ubytovacích kapacít na ubytovanie športovcov

-

Rekonštrukcia poškodeného schodiska na tribúnu a vytvorenie bezbariérového vstupu
(ako kúpeľné mesto máme veľkú návštevnosť vozičkárov na športových
podujatiach...plus rodiny s deťmi)

-

Rekonštrukcia hlavnej trávnatej plochy

Všetky tieto úpravy smerujú k tomu, aby boli v areáli futbalového štadióna PFK Piešťany
k dispozícii tréningová trávnatá plocha, hlavná trávnatá plocha s čiastočne zrekonštruovanou
tribúnou pre 1500 ľudí, zrekonštruovaným schodiskom a bezbariérovým vstupom, kvalitná plocha
umelej trávy, šatne pre 12 družstiev, a takisto aj ubytovanie kapacity pre 40 športovcov.
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Časový harmonogram
Máj 2018 - Rekonštrukcia poškodených šatní
Máj – Júl 2018 - Rekonštrukcia oplotenia a hracej plochy umelej trávy
Jún– Rekonštrukcia poškodeného schodiska na tribúnu a vytvorenie bezbariérového
vstupu (ako kúpeľné mesto máme veľkú návštevnosť vozičkárov na športových
podujatiach...plus rodiny s deťmi)
Júl - Rekonštrukcia hlavnej trávnatej plochy
Máj – Jún - Rekonštrukcia ubytovacích kapacít na ubytovanie športovcov
Odhadovaný rozpočet
Úprava poškodenej fasády-materiál
4 200 €
Práca na poškodenej fasáde
7 200 €
Výroba a osadenie ochrannej siete za tréningovým ihriskom
3 500 €
Rekonštrukcia schodísk na tribúnu(4x)
2 000 €
Rekonštrukcia oplotenia a hracej plochy umelej trávy
10 500 €
Rekonštrukcia hlavnej trávnatej plochy
5 000 €
Rekonštrukcia ubytovacích kapacít pre ubytovanie športovcov 12 800 €
Spolu
45 200 €
Z celkovej predpokladanej sumy 45 200 € bude spolufinancovanie 11 300 € z vlastných zdrojov.
Vzhľadom k tomu, že Slovenský futbalový zväz schválil na vyššie uvedenú rekonštrukciu
20 000 €, spolufinanovanie projektu bude vo výške 6 667 € z vlastných zdrojov.
Následne bude uzatvorená Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného
športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
v meste Piešťany medzi Slovenským futbalovým klubom, mestom ako partnerom projektu
a Prvým futbalovým klubom Piešťany, o z. ako garantom realizácie projektu.
Následne mesto zabezpečí zabezpečenie dodávateľa rekonštrukcie v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní a celý proces až do štádia vyúčtovania dotácie.
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