11.
Názov projektu:

Obnova športového ihriska THK, II. etapa
Autorka: Zuzana Luptáková

Stručný popis:
Športové ihrisko sa nachádza na konci ulice Trieda Hradca Králové (pred bytovým domom 31 – 33) a je
aktívne využívané obyvateľmi všetkých vekových kategórií na rôzne športové aktivity: hokejbal,
basketbal, tenis, bedminton, v zime ako ľadová plocha na korčuľovanie a ľadový hokej. Zámerom
projektu je obnova asfaltového povrchu a tým zlepšenie podmienok pre ďalšie bezpečné využívanie
ihriska, podpora športovania mládeže a tiež vytvárania komunitných vzťahov medzi rodinami.
Projektom nadväzujeme na opravu 1. polovice plochy ihriska, ktorá bola zrealizovaná v roku 2018 a
uchádzame sa o prostriedky na dokončenie zvyšnej plochy ihriska.

Popis projektu:
Ihrisko ponúka možnosti trávenia voľného času a športovania nielen pre mládež, ale aj celé rodiny z
okolia z ulíc THK, Pestovateľská, Kvetinová. Je v tesnej blízkosti novovybudovaného cyklistického
chodníka, čím sa stáva dostupným aj pre verejnosť zo vzdialenejšieho okolia. Aktuálne je ihrisko
vybavené funkčnými basketbalovými košmi. V roku 2018 bol v tesnej blízkosti inštalovaný betónový
pingpongový stôl, ktorý obyvatelia svojpomocne zrenovovali.
Ide o už existujúce ihrisko, ktoré potrebuje obnovu nerovného a zvetraného povrchu, tak aby bolo
možné jeho aktívne využívanie aj v nasledujúcich rokoch. Novým povrchom sa zvýši bezpečnosť a
kvalita všetkých športových aktivít, ktoré je možné na ihrisku vykonávať. Veríme, že to bude viesť k
podpore športovania mládeže. Družstvo hokejbalového tímu, ktoré vytvorili tínedžeri z blízkych
bytoviek, získa lepšie podmienky pre trénovanie a prípravu na zápasy hokejbalovej ligy, ktorej sa
úspešne 2.rok zúčastňuje.
V rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica v roku 2019 predkladáme žiadosť o podporu
na realizáciu obnovy povrchu ihriska o rozmeroch 280 m2. Cenovú kalkuláciu na obnovu povrchu
predložila firma Milan Smädo MIS – údržba ciest a komunikácií.

Čas a miesto realizácie projektu:
Termín: jún – október 2019
Miesto realizácie: ihrisko sa nachádza na parcele č. 1420/10 v k. ú. Radvaň. Pozemok je vo vlastníctve
mesta Banská Bystrica.

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Vyspravenie pôvodného povrchu ihriska asfaltom AC 16 hr. 3 cm

2106,72

2. Spojovací postrek

305,76

3. Betón asfaltový AC 8 o hr. 4 cm

3024,00

4. Presun hmôt

121,46

5. Zametacie vozidlo MAN

42,00

6. Montáž samolepiacich napájacích pásov

238,32

Celkový rozpočet projektu v €:

5838,26

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Dobrovoľnícku činnosť budú predstavovať aktivity obyvateľov súvisiace s udržiavaním ihriska v čistote,
svojpomocnej príprave ľadovej plochy v zimných mesiacoch a ďalšom zveľaďovaní okolia športového
ihriska.

Informácia o udržateľnosti projektu:
Ihrisko sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, preto predpokladáme, že
základnú údržbu ihriska by malo zabezpečovať mesto ako vlastník pozemku a stavby.
Obyvatelia ulice Trieda Hradca Králové, využívajúci ihrisko, priebežne, vo vlastnom záujme pre
bezpečné športovanie, udržujú ihrisko v čistote a v poriadku. V prípade potreby bude komunita
organizovať brigády zamerané na udržiavanie čistoty nielen asfaltovej plochy ihriska, ale aj okolia
ihriska a prislúchajúcich športových zariadení (pingpongový stôl, basketbalové koše). Drobné opravy
týchto športových zariadení sa budú obyvatelia snažiť zabezpečiť si svojpomocne.

PRÍLOHY:
Zaznačenie ihriska na katastrálnej mape

Aktuálny stav ihriska

Cenová ponuka
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Milan Smädo - MIS - údržba ciest a komunikácií

Popis

Cena
Množstvo
Cena
MJ
celkom bez
celkom jednotková
DPH

Cena
celkom s
DPH

Oprava povrchu športového ihriska
na THK
betón asf. vyrov. vrstva AC16L hr. 3 cm

m²

280,00

6,27

1 755,60

2 106,72

asfaltový spojovací postrek

m²

280,00

0,91

254,80

305,76

betón asfaltový AC 8 O hr. 4 cm

m²

280,00

9,00

2 520,00

3 024,00

presun hmôt

t

48,20

2,10

101,22

121,46

zametacie vozidlo MAN

h

1,00

35,00

35,00

42,00

montáž samolepiacich napájacích pásov

m

15,00

13,24

198,60

238,32

4 865,22

5 838,26

Spolu:

Milan Smädo – MIS
Údržba ciest a komunikácií
Mičinská cesta č. 35
Banská Bystrica
IČO: 30204330
IČ DPH: SK1020557956

