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Číslo: 4954/40736/13/2019
Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
na 8. zasadnutie konané dňa 12.09. 2019

K bodu programu:

Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a schválenie
spolufinancovania.

Predkladateľ:

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Spracovateľ:

Ing. Želmíra Kolimárová
vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy
projektov

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Podpis predkladateľa:

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Počet strán:
V Lučenci, dňa:
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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUČENCI
K bodu programu:
Predkladateľ:
Spracovateľ:

Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského - predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie a schválenie spolufinancovania.
PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku,
stratégie a prípravy projektov

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.

s ch v a ľ u j e

1. Podanie žiadostí o dotáciu:
-

Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského, Lučenec

2. Spolufinancovanie vo výške 207 977,28 EUR, čo je 50% z celkového rozpočtu projektu na
rekonštrukcie atletickej dráhy – 415 954,55 €.

Zodpovedný : Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a
prípravy projektov
Termín :
12.09.2019
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo ........
takto :
- za ...................
- proti................
- zdržal sa .........
- nehlasoval ........
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Dôvodová správa
Správu o predložení žiadosti o dotáciu predkladá Oddelenie stavebného poriadku,
stratégie a prípravy projektov, Mestskému zastupiteľstvu Mesta Lučenec z dôvodu možnosti
získania mimorozpočtových zdrojov.
Získané prostriedky prostredníctvo výzvy vyhlásenej Slovenským atletickým
zväzom bude slúžiť na plánovanú rekonštrukciu jestvujúceho atletického areálu –
rekonštrukciu atletickej dráhy - nachádzajúceho sa v areály ZŠ L. Novomeského v Lučenci.
Atletický areál využívajú nielen žiaci predmetnej základnej školy, ale aj široká verejnosť,
športový atletický oddiel, návštevníci – obyvatelia okolitých sídlisk (Základná škola sa
nachádza v bezprostrednej blízkosti najväčšieho sídliska v našom meste). V súčasnosti sa v
areály nachádza bežecký ovál s troma dráhami, šprintérska rovinka dĺžky 118m sektor pre
skos do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, hod oštepom a kriketkou a sektor pre hod diskom .
Atletická dráha prešla rekonštrukciou v roku 2007. V tomto roku pribudla zrekonštruovaná
bežecká dráha s polyuretánovým povrchom aj dráha pre skok do diaľky s pieskovým
doskočiskom.
Tartanová dráha bola odovzdaná 2006/2007, 300m, tri dráhy, štyri rovinky, doskočisko,
výškový sektor. Následne sa z vlastných zdrojov opravilo čiarovanie a výrub stromov pri
dráhe a dobudoval sa diskársky sektor.
Aktuálny stav jednotlivých sektorov a samotného športového povrchu je v havarijnom stave
a nevyhovuje požiadavkám na kvalitný tréning atlétov a už vôbec nie na usporiadanie
atletických súťaží.
Povrch dráhy je nevyhovujúci – rozpadáva sa, odlepuje od podkladových vrstiev, nemá
konštantnú hrúbku, praská celá konštrukčná vrstva, betónové obrubníky sa odklápajú od
dráhy.
Uvedené poruchy sú pravdepodobne spôsobené nedodržaním jednotlivých technologických
postupov ako sú nedostatočné zhutnenie podkladových vrstiev a ich zložením (frakcia,
hrúbky vrstiev), zlým odvodnením (neodvodnením, nerealizovaná drenáž). Rozmer dráhy v
ideálnej stope nemá požadovanú dĺžku 300m.
Rekonštrukcia atletickej dráhy pozostáva z riešenia športovej časti areálu a zo
športového okolia areálu (teréne úpravy, spevnené plochy, tribúna, vonkajšie osvetlenie,
oplotenie).
Športová časť areálu
Športová časť atletického areálu bude zahŕňať - úpravy riešia rozšírenie bežeckého
oválu na 4 dráhy s upravením dĺžky dráhy na 300 m v ideálnej stope . Vybuduje sa sektor
pre skok do diaľky, ktorý pozostáva z dvoch rozbehových dráh a z dvoch doskočísk s
lapačmi piesku. Ďalej sa vybuduje sektor pre skok do výšky a hod oštepom.
Jednotlivé bežecké dráhy a plochy pre technické disciplíny budú lemované betónovými
obrubníkmi v časti doskočiska sa použijú gumené obrubníky. Povrch bude riešený
certifikovaným športovým vodopriepustným povrchom na báze EPDM hr.: 13 mm, napr.:
PORPLASTIC SB. Jedná sa o trvale elastický povrch, ľahký na údržbu, farebné prevedenie –
tehlovo červená.
Rieši sa aj odvodnenie plochy podpovrchovým drenážovým systémom do jestvujúcich
kontrolných šácht dažďovej kanalizácie aby dráha čo najdlhšie vydržala. Riešené je to z
drenážnych rúr PVC DN 100 mm, ktoré sú obalené v geotextílii a uložené na ílovom lôžku.
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Pred realizáciou musia byť odstránené stávajúce povrchy, vrátane podkladných vrstiev a
betónových obrubníkov s betónovým lôžkom až po zemnú pláň.
Okolie športového areálu
Okolie atletického areálu ZŠ L. Novomeského v Lučenci bude tiež upravené a
doplnené o spevnené plochy chodníky, tribúnu, budú výrazne obnovené trávnaté plochy
výsev, ďalej sa riešia areálové rozvody NN pre vonkajšie osvetlenie a navrhuje sa úprava
oplotenia (rozšírenie areálu smerom k jestvujúcemu verejnému chodníku)
Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske
siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať preložiť.
Rekonštrukciou atletického oválu na ZŠ L. Novomeského v Lučenci, získa mesto Lučenec
atletickú dráhu, ktorá bude mať 4 dráhy, 300m, vznikne nové moderné športovisko, na
ktorom sa bude môcť naďalej a v kvalitných podmienkach rozvíjať atletická základňa mesta
Lučenec.
Rozšírením dráhy prebudovaním sektorov skok do diaľky a výšky podľa navrhovaného
riešenia, vybudovaním nového povrchu s certifikátom IAAF vrátane nových
konštrukčných vrstiev, bude areál pripravený na usporiadanie kvalitných mládežníckych
súťaží atletických disciplín.
Toho času slúži celý objekt na organizáciu tréningov, športovej prípravy v športových
triedach. Atletický klub MAC Redox využíva plochu 3-4 do týždňa, ostatné atletické kluby a
iná športová príprava prebieha každý deň v rozmedzí viacerých hodín.
Dopad na rozpočet Mesta a činnosť ostatných orgánov samosprávy Mesta
Po ukončení financovania z dotácie bude naďalej prebiehať udržiavanie
a zveľaďovanie atletického areálu Mestom Lučenec resp. zamestnancami základnej školy L.
Novomeského. Funkčnosť a životnosť atletickej dráhy a celého areálu po ukončení
financovania z projektu bude zabezpečovať Mesto z vlastných zdrojov a prostredníctvom
externých grantov a dotácií.
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