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Názov projektu:

Obnova športového ihriska THK, 1. etapa
Autor/ka: Zuzana Luptáková
Stručný popis:
Súčasné športové ihrisko na konci ulice THK (č. 31 – 33) je aktívne využívané deťmi a tínedžermi,
rodičmi s malými deťmi i celými rodinami na rôzne športové aktivity: hokejbal, basketbal, tenis,
badminton. V blízkosti ihriska sa nachádza potok Tajovka, čo umožňuje v zime vytvoriť na ihrisku
ľadovú plochu pre korčuľovanie a ľadový hokej. Povrch ihriska je však nerovný, zvetraný, s výmoľmi
a prasklinami, čo zvyšuje riziko úrazov. Zámerom projektu je vyrovnanie a položenie nového
asfaltového povrchu a tým zlepšenie podmienok pre ďalšie využívanie ihriska, podpora športovania
mládeže a tiež vytvárania komunitných vzťahov medzi rodinami, ktoré sa tu pri športovaní stretávajú.

Popis projektu:
Navrhovateľom projektu je neformálna skupina obyvateľov ulice THK – rodín, ktorí aktívne využívajú
ihrisko pri bytovom dome THK č.31-33. Aby bolo možné ihrisko naďalej a predovšetkým bezpečne
využívať na športové aktivity, je potrebná obnova jeho povrchu. Lokalita tak získa kvalitný priestor na
trávenie voľného času nielen pre mládež, ale celé rodiny z okolia z ulíc THK, Pestovateľská, Kvetinová.
V rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica v roku 2018 predkladáme žiadosť o podporu
na realizáciu obnovy povrchu ihriska o rozmeroch 20 x 28 m (560 m2), v I. etape - vyspravenie
pôvodného povrchu ihriska.
Etapa II., ktorá nie je predmetom žiadosti, bude zahŕňať pokládku nového povrchu.
Cenovú kalkuláciu na obnovu povrchu predložila firma Milan Smädo MIS – údržba ciest a komunikácií.

Čas a miesto realizácie projektu:
Máj až september 2018 - ihrisko sa nachádza na parcele č. 1420/10 v k. ú. Radvaň. Pozemok je vo
vlastníctve mesta Banská Bystrica.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1.Vyspravenie pôvodného povrchu ihriska asfaltom AC 16 hr. 3 cm
2. Spojovací postrek

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
3.500,00 €
500,00 €

4 000,00 €

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Dobrovoľnícka činnosť bude spočívať v udržiavaní ihriska v čistote, pripravovaní ľadovej plochy
v zimných mesiacoch a ďalšom zveľaďovaní okolia športového ihriska.

PRÍLOHY:

