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ZML U vA č,.1'4lZN20l8

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej ľepubliky na ľok 2018
na zabezpečenie úloh pľevencie kľĺminality

vzatvorenä podľa zákona č,. 583/2008 Z. z. o pľevencii kľiminality a inej protispoloěenskej

činnosti a o zmerLe a doplnení niektoých zfüonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len

,,zákon č. 583/2008 Z. z."), príslušných ustanovení občianskeho zákonníka a podľa uznesenia
Rady vlády Slovenskej ľepubliky pre pľevenciu kľiminality č. I zo đřla 1. októbľa 2018
k ťrnančnému zabezpečeniu aktivít v oblasti sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencie
laiminality v roku 2018 (ďalej len ,,zmluva'o) medzi:

Poskytovatel'om:

Sídlo:
zasĘeným:
ICO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len,, poslqltovateľ " )
a

Pľíjemcom:
Sídlo:
zastúpeným:
ICO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Ministeľstvo vnútľa Slovenskej republĺky
- okľesný úľad Žiľna
Vysokoškolákov 8556/338, 010 01 ŻíIina
PhDr. Michal Lavrík - prednosta
00151866
Štátna pokladnica Bratislava
sK78 8180 0000 0070 0018 0023

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Tuľzovka
JUDr' Ľubomíľ Golis, primátoľ
003 1433 1

20205533rs
Prima Banka, a. s. Čadca
sKl8 5600 0000 00020461 6026

(ďaĺej len,, pľíjemca" )
(ďalej len ,,zmluvné strany")

CI.I
Pľedmet a účel zmluvy

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť pľíjemcovi ťrnančné
pľostľiedky z rozpoětoých prostľiędkov Ministerstva vnútľa Slovenskej republiky _
okresný iradŻilina- z progľamov oD60701 .33096 a oD60103 .U149O2- podľa zákonač.
33312017 Z. z. o štátnom ľozpočte na rok 2018, podľa$ 10 ods. l zákonač:.58312008 Z. z.
a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej ľepubliky pre pľęvenciu kĺiminality č. l zo dť:n

1. októbľa 2018 na financovanie výdavkov pľojektu prevencie kľiminality ,,Street
Woľkout- cesta pľe zđraw Životný štýl" v sume uvedenej v článku II bod ltejto zmluvy.
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2. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finaněné prostriedky použiť maximálne hospodaľne

u .f"ktírr.'" na účel určený v bode 1 tohto článku tejto zmluvy v súlade s ľozpočtom

Íinančných prostľiedkov určených narealizáciu projektu, ktorý tvoľí neoddeliteľnú prílohu

lľcjto zmluvY.

3. Príjemca udeľuje poskytovateľovi srihlas so spracovaním osobných údajov potľebných na
rcalizźrciutejto zmluvy a súčasne udeľuje súhlas so zveľejnením údajov vrátane osobných,
ako sú názov žiadateľa, adresa, názov projektu, celkový rozpočet projektu, pridelená
dotácia a ďalších skutočností podľa osobitného pľedpisu - napríklad zákonač,. 58312008 Z.
z.

4. Żiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti a príjemca dotácie berie na vedomie, že
táto zmluva je podľa čl. il zátkonač,.54612010 Z. z.,ktoým sa dopĺňa zákonč,.4011964
Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoým sa menia a dopĺĺajĺ
niektoľé zákony povinne zverejňovaná. Zmluvné stľany beru na vedomie, že zmluva,
pĺípadne údaje z tejto zmluvy budú zveľejnené v Centľálnom registľi zmlúv vedenom
Uradom vlády SR.
Príjemca súhlasí, že poskytovateľovi poskytne výsledky zrealizovaĺého projektu
a poskytovateľ je oprávnený ich zveľejniť, použiť v ľámci svojej pôsobnosti a plnenia úloh,
najmä za účelom prezentácie prijatých opatrení na úseku prevencie kĺiminality. Zatýmto
účelom sa príjemca zaväzuje, że v pľípade ak výsledkom ztealizovaného projektu bude
dielo v zmysle zákoĺa č,. I85l20I5 Z. z. Autoľský zákon v znení neskorších pľedpisov,
poskytovateľovi písomne udelí bezodplatnú nevýhĺadnú licenciu na použitie diela, počas
celej doby trvania majetkových práv k nemu nauzemi Slovenskej ľepubliky a členských
štátov Európskej únie.

5. Pľíjemca sa zavazuje, minimálne 5 pracovných dní pred realizáciou podporených aktivít
zas|ať pľíslušnému okľesnému úradu v sídle kraja a Ministeľstvu vnútľa Slovenskej
ľepubliky, Rade vlády Slovenskej republiky pľe prevenciu kľiminality (rvpk@minv.sk) e-
mailovú informáciu o plánovaných aktivitách projektu, a že bude priąývať poskytovateľa
dotácie na jednotlivé aktivity, podujatia, akcie, semináľe, besedy, školenia, ktoré pľíjemca
uskutočňuje v ľámci realizácie podpoľeného pľojektu na pľevenciu kľiminality.

6. V prípade nedodržania povinností a podmienok tejto zmluvy, ktoré sa považujű za
porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 5Ż312004 Z. z. o ľozpočtových
pľavidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
pľedpisov (ďalej len ,,zákon č,. 52312004 Z. z."), sa pľi uľčení výšky sankcie postupuje
podľa ustanovení tohto zákona. Za nedodržanie povinností a podmienok sa povaŽuje aj
nevykonanie kontľoly podľa zákona č,. 35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č,. 357l20t5 Z. z."),
nerealizovanie verejného obstarávania v zmysle zákona 34312015 Z. z. o veľejnom
obstarávani a o zmene a đoplnení niekto4ých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,zákon č,.34312015 Z. z.") a podobne, za nesplnenie ktoľých sa ukladajú sankcie ako
príjemcovi tak i jeho zamestnancovi.

7. Príjemca sa zavazuje, že pri ptezentácii podpoľeného projektu v médiách alebo v tlači
a všetky výstupy pľojektu (napľ. publikácie, bulletiny, pozváĺlky, prezentácie, plagáty
a pod.) oznaći logom Ministerstva vnútra Slovenskej ľepubliky a nasledovným textom:
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,,Projekt bol finančne podpoľený Radou vĺády Slovenskej republiĺql pre prevenciu

kriminalitY" '

člu
Výška dotácie a podmienky poskytnutia dotácie

Poskýovateľ poskytne príjemcovi v ľoku 2018 finančné pľostriedky v zmysle schváleného
projektu uvedeného v pľílohe č. 1 tejto zmluvy a štruktúľovaného rozpočtu a komentára
k nemu, uvedeného v prílohe č,.2 tejto zmluvy v celkovej výške:

5 000 EUR' slovom : pät'tisíc

ztoho; beŽné vydavkyvo výške 5 000,00 eur,
kapitálové výdavky vo výške 0,- eur,

najneskôr do jedného mesiaca po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stľanami, a to na účet
pľíjemcu
Čadca.

č. ú. SKl8 5600 0000 0002 04611 6026 vedený v Prima Banka Slovensko, a. s

2. Pľíjemca sa zaväzuje účelovo poskytnuté ťrnančné pľostľiedky podľa bodu 1 tohto článku
tejto zmluvy pouŽiť najneskôľ do 31. marca 2019 -bęžné výdavky a 3l. decembra2019 _
kapitálové výdavky.

3. Pľíjemca sa zaväzuje, Že z vlastných zdľojov bude spolufinancovať aspoň 20 %o výdavkov
z cęlkového rozpočtu projektu, za vlastné zđroje sa nepovaŽujú dotácie zo štátneho ľozpočtu
získané z iných zdľojov.

4. Pľíjemca sa zaväzuje, že pri poskýnutí dotácie niŽšej ako 80% zabezpeči realizáciu cieľov
v zmysle schváleného projektu'

5. Účel pouŽitia poskytnutej dotácie podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy je možné zsrleniť na
zák|ade žiadosti o Zmenu účelu projektu. Ak táto bude zamietnutá, pľíjemca je povinný
najneskôľ do l5 dní od zistenia uvedenej skutočnosti nepouŽité finančné pľostľiedky wátiť
poskytovateľovi na účet podl'a čl. il bođZ tejto zmluvy'

6. Pľíjemca je povinný poskýnuté prostľiedky štátneho ľozpočtu podľa bodu 1 tohto článku
tejto zmluvy viest'na samostatnom bankovom účte.

7. Pľíjemca möŽe pri realizźlcii projektu a pouŽití dotácie vykonať zmeny v ľozpočte na
jednotlivých položkách a podpoložkách ľozpočtu platnej ekonomickej klasifikácie len
s písomným súhlasom poskytovateľa, pričom celková suma bežných a kapitálových
výdavkov musí byt đodržaná.

8. Pľíjemca je povinný pri vynakladaní finančných pľostriedkov z poskýnutej dotácie
postupovat' podľa $ 7 a $ 8 zákona č:. 34312015 Z' z..

9, Nedodržanie účelu pouŽitia poskýnutej dotácie zo štátneho rozpoětu sa povaŽuje za
porušenie finančnej disciplíny podľa $ 31 zákona č,. 52312004 Z. z.
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ľil:ejkategóľie640_

1 1' Príjemca nie je oprávnený dotáciu alebo jej časť poskýnút' fyzickej osobe alebo právnickej
''' oräu" alebo na splácanie úverov, pôŽičiek a úľokov z prijatých úverov a pôžičiek.

řrř.-.o"ĺ, platiteŕovi daĺe zpridanej hodnoty, ak si môŽe uplatniť odpočet dane z pridanej

Ĺoänoty, nemôŽe bý pľi zúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu uznaný za

výdavok na pľojekt úhrada đaĺę zpľidanej hodnoty'

l2. Poskytovateľ je opľávnený počas rcaIizácie overiť plnenie projektu a použitie poskýnutých

finanlných pľostľiedkov v súlade s dohodnutým účelom použitia podľa čl. I bod 1 tejto

zmluvy. Súčasne si vyhľadzuje pľávo po ukončení a vyúčtovaní projektu vykonať finančnú

kontrolu na mieste a overenie splnenia účelu pľojektu.

13' Pľíjemca je povinný na żíadost' poskýovateľa, alebo iného oľgánu oprávneného na výkon
kontroly podľa osobitného všeobecne závaznéhoprávneho predpisu preukázať účel pouŽitia

dotácie poskýnutej zo štátneho ľozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah đokazuje

skutočnosti vzťahujúce Sa na použitie dotácie. Za týmto účelom sa zaväzuje príjemca

poskytnúť poskvtovateľovi, alebo inému opľávnenému orgánu plnú súčinnosť potrebnú na

výkon kontľoly. Pľíjemca dotácie sa zaväzuje, Že dodrŽí všetky povinnosti, ktoľé mu

vyplývajú zo zákonač,.357l20I5 Z. z..

čl. ĺl
Vyúčtovanie poskytnutych finančných prostľiedkov

1. Príjemca predloŽí poskytovateľovi písomne vyúčtovanie poskytnutých finančných
prostľiedkov do 30. apľíla 2019 _bežné výđavky a do 31' januáľa 2020 _ kapitálové

výdavky so struěným komentárom, priloŽenými kópiami účtovných dokladov, peřnŽným

denníkom' výkazom majetku a ztxazkov (len u subjektov účtujúcich v jednoduchom

účtovníctve) a účtovnou závierkou u subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (zákon

č). 43I|2OO2 Z. z. o účtovníctve v znení neskoľších pľedpisov), a prípadne aj s ďalším

faktografickým mateľiálom. Súčast'ou vyičtovania bude aj vyhodnotenie vlastných
finančných pľostriedkov vo výške aspoň 20 yo, pouŽitých na spoluťtnancovanie projektu

podľa čt. I bod 1 tejto zmluvy a prehľady čerpania výdavkov' ktoré sú súčasťou tejto

zmluvy.

2' V prípade, ak príjemca počas kalendárneho roka' v ktoľom mu bola dotácia poskytnutá,

zistí, że ťrnančné prostriedky nepouŽije, je povinný bezodkladne oznámiť poskýovateľovi
sumu nepouŽitej dotácie avrátit'ju na výdavkový rozpočtový účet číslo IBAN SK78 8180

0000 007000180023 v Štátnej pokladnici, najneskôľ však do 10' decembra príslušného

ľoka' Po ukoněení kalendámeho roka' najneskôľ však so zúčtovaním dotácie, pľíjemca vráti

nevyčeľpanú čast' dotácie na bankový účet mimoľozpoětový depozitný číslo IBAN SK56
8180 0000 007000180031 v Štátnej pokladnici. Avizo o vľátení nepouŽitých finaněných
pľostľiedkov zašle poskytovateľovi a odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva

vnútra Slovenskej, republiky. Príjemca v prikaze na úhľadu do kolónky ,,správa pre

pľijímateľď' uvedie,,vratka dotácie".

3. Príjemca je súčasne povinný oznámiť a poukázať poskýovateľovi finančné prostľiedky

ziskané z výnosov z poskýnutých pľostriedkov štátneho ľozpoětu na pľíjmový ľozpočtový
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účet číslouSľ.i:,:::ľ"ľ:Łľ*-ľ'j';::Ł; :,T::Ĺi:Í,}:ľT;#'ŕ:ol'o"ulľä'Jlj
r'n:::;:|,"';rřrl-"u predloŽi poskýovateľovi a odboru účtovníctva sekcie ekonomiky
roLPww'v r' J
ĺ Í:_;śf.ťŚtva vnuľŁ Slovenskej ľepubliky najneskôľ so zúčtovaním dotácie. Príjemca

';;;i;;;;"a úhradu do kolónky ,,správa pľe prijímateľa" uvedie ,,výnos z ďotácĺe".

Polňitie finančných prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym ľozpočtom

šřou"n'L.; republiky, ktoľého spôsob a termín uľčuje pokyn Ministeľstva ťrnancií

šiou"n.t.j '"p.'bliky 
nazučtovanie finaněnýchvzťahov so štátnym ľozpočtom pľe ústľedné

árgany štátnéj správy, pľíspevkové .a 
rozpočtové oľganizácie, podnikateľské subjekty,

n.žĺ'ŕoua orgaĺizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté pľostľiedky zo štátneho

ľozpočtu' 
Čl. ľ

Odstúpenie od zmluvy

Poskýovateľ odstúpi od tejto zm|wy, ak pľíjemca:

a) nedodrží povinné spoluĺrnancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoň 20 %

Z celkových ĺozpočtovaných nákladov na projekt podľa $ 11 ods. 2 zákona

č,.583lŻ008 Z' z.,

b) nesplnil náleŽitosti podľa $ 1 1 ods. 4 zákona č. 583/2008 Z. z. a|ebo sa dodatočne zistí,

Že doklady pľeukazujúce splnenie týchto náležitostí boli sfalšované, nepľavdivé alebo

neúplné'

c) nesplnil pteukázateľne v plnom ľozsahu všetky aktivity schváleného pľojektu,

d) použije poskýnutú dotáciu na úhĺadu výdavkov ekonomickej kategóľię 640 _Beźné

iĺansfery (napľ' práceneschopnosť, odchodné, odstupné a pod'),

e) poskytne dotáciu alebo jej časť fyzickej osobe alebo pľávnickej osobe alebo poskytnutú

äotáciu použije na splácanie úveĺov, pôŽičiek a úrokov zpńjatých úveľov a pôŽičiek'

odstúpenie od zm|uvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia poskýovateľa
príjemcovi.

čl. v
Záverečné ustanovenia

Táto zmluv a sa uzatvára na dobu uľčitú, a to do konečného zučtovania dotácie so štátnym

ľozpočtom. Konečným zúčtovaním dotácie so štátnym ľozpočtom sa rozumie pripísanie

nevyčerpaných poskytnutých finančných prostľiedkov podl'a čl. n bod.2 tejto zmluvy na

účet poskýovateľa. V prípade' źe pľíjemca vyčerpal všetky poskýnuté finančné

pľostľiedky podľa č1' II bod 1 tejto zmluvy, konečným zúčtovaním dotácie so štátnym

iozpočtom sa rozumie doručenie písomného vyúčtovania poskytnutých finančných

pľostriedkov pľíj emcovi'

PouŽitie finančných pľostľiedkov zo štátneho rozpočtu môže by' predmetom kontroly

podľa zźtkoĺa č,. 357lźu5 Z. z. a $ 2 písm. a) zákona Náľodnej rady Slovenskej ľepubliky

č,.39lI993 Z. z. o Najvyššom kontľolnom úrade Slovenskej republiky v zneni neskorších

pľedpisov.

1

2

1

2.
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3. Príjemca sazaväzujepri hospodríľení s poskytnutými finančnými prostriedkami dodržiavať
všetky pľedpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.

4. Pľíjemca, ktoý je povinný viesť účtovníctvo podľa zákonač,. 43ll2OO2 Z. z. oúčtovníctve
v zneni neskorších predpisov, je povinný vrátiť ťrnančné pľostľiedky z poskytnutej dotácie
v prípade, ak nezaúčtuje účtovný prípad do účtovnej dokumentácie.

5. Pľíjemca je povinný vrátiť celú dotáciu poskytovateľovi v prípade, ak:
a) nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastých zdrojov vo výške aspoň 20 %

z celkových skutočne vynaložených nfüladov na projekt podľa $ 11 ods. Ż zákona
č,' 58312008 Z. z.,

b) nesplnil náležitosti podľa $ 11 ods. 4 zákonač' 583/2008 Z. z., a|ebo sa dodatočne zistí,
že doklady preukazujúce splnenie týchto náleŽitostí boli sfalšované, nepravdivé alebo
neúplné,

c) použije poskytnutú dotáciu na úhĺadu výdavkov ekonomickej kategóri ę 640 _ Bežné
tľansfery (napľ. práceneschopnosť, odchodné, odstupné a pod.),

d) poskytne dotáciu alebo jej časť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo
poskytnutú dotáciu pouŽije na splácanie úveľov, pôžičiek a úľokov z pńjaých úverov
a pôŽičiek,

e) nesplnil prellkázatel'ne v plnom ľozsahu všetky aktivity schváleného projektu.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je schválený projekt uvedený v prílohe č. 1 tejto
zmluvy, tabuľka so štruktúrovaným rozpočtom a komentárom k nemu uvedená v prílohj č.
2tejto zmluvy. Učtovná zävierkapríjemcu zaičtovné obdobie z roku 20171je súčasťou
zmluvy avšak nie je jej neoddeliteľnou súčasťou.

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byt vykonané foľmou písomného
očíslovaného dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

8. Táto zmluvaje vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou oľiginálu, zktorých
kaŽdázmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.

9. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
583/2008 Z. z.' zttkonač,. 52312004 Z. z. a ustanoveniami ostatných pľíslušných všeobecne
záviizných právnych predpisov platných na území SR.

l Povinnosť priloŽiť účtovnú závięľku ako neoddelitelhri súčasť zmluvy sa nevďahuje na príjemcu dotácie, ktoý
má povinnosť zveľejniť účtovnú závieľku vo verejnej časti registra účtovných závierokv zmysle zákona ě.
431/2002 Z. z. o ilčtovníctve v znení neskoľších predpisov ($ 23 ods. 6).

7



10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stľanami a
úěinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centľálnom registri zmlúv, ktoý
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky, v súlade so zfüonom č,. 54612010 Z. z.,ktorým sa
doplňa zákonč; 4011964 Zb. oběiarlsky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoľými
sa męnia a dopĺĺajt niektoré zákony.

V Žilina dňa ĺ ł -1ĺ- 20ĺ8

PhDľ. Michal Lavľík . Ľubomíľ Golis

8
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B. PROJEKT

B.l. PoPls PROJEKTU 1uezuvedenia akýchkol,vek identifi kačných údajov žiadatel'a)

štý|životnývyrazdpřecestautrkoowStreetpľojektuNázovt

2. Cĺel'projektu (delinuje sa cieľalebo
ś ve ciele, co sa mó proje )Zámerom pĘektu je vyplniť medzeru yybayenosti

meste Turzovka.
vo mestských verejne prĺstupných plôchV našom meste sa postupne tvoria aktívnektorí cvičiastreet workout na čom dá'

skupiny mladých chlap cov
meste plochu

sa Projektom by sa naplni li ich očakávania,na posilňovanie pnamo ul lcl, vybudovat'
vyba ven;im detským

na tľéningovýstľeet workoutový park. K dobľe
woľkoutové

ihriskám, ct posedeniam pre staršich l'udí, sa teda vyvoríajihrisko, park, pľe mladých l'udí ktorí uždnes posi
Jedno street

o vytvorenie dnešnej dobe vel'mi zladaného
lňujúpľlamo na ulici Ide nám

mládeŽ, ktoré
a populárneho workoutového ihdska detiv našom meste chýba. pre a

Čiastkovó ciele

o Spájanie vekových kategórií na jednom mieste.
o Zefektívnenie spotupráce medzí subjektami oo PzTurzovka, MsP Turzovka, CVČ.o Znižęnie počtu patologických javov.
r Získanie nových skúseností a zručnosti pri realizáciĺ projektu.r Podporovat'rlsilie v pľekonávaní vlastného stĺachu a seba samého.r Pôsobit' preventívne a znižovat'riziko kľiĺninality u mládeže.r Pľeventívne pôsobit'na zniŽovanie poŽívania návykoqých látok {rogy, alkohol.r UkŁat'l'udbm, že pohyb je rovnako dôleŽitý ako spiłnok.

' ľľäľJs"'#;j*oohybovej aktivite, ktorá nepochybne vedíe k $zickému a
o odtrhnút'detí a mládež od obrazoviek a sociálnych sietĺ.

oblaslĺ) lémy,vazamcriaprojektsaktorúneulnryblast'oritnárioP3.

4
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pozitíVnemu ovplyvňovaniu deti a tnládeŽe, k zvyšovaliiu vlastnej bezpečnosti a moŽnosti

vol'no časových aktivít.

4. Stručný popis projektu (uvedie sa stručný popis ĺlćho stavu a probĺém, kĺorý sa nzd

projekt

Mlác]cż Čoraz viac holcluje alkoholizmu, pľetradá'drogovej závislosti a páqhaniu krirninality.

Jc tcl spôsobené touto dobou, deti sa trilajťr čb neskor veclie k ľôznym patologickjln javom.

Zálneroni pľojektu je elinrinácia týchto javov a spájalria ľôznych konliinít _ nlládeŽe, detĺ a

sociálne r,}4ťĺčenýcll skupĺn'

Ciel'om tohto projektu je podpora zdľavého Životného štýlu, ľozvĺjanie fyzickej zdatnosti a

yybuclova:tie rzl:ąhu k pohybovej aktjvite a zmysluplné vyuŽitie vol'ného času. V uvedenom

piípaĺ]c iĺle o rozvoj a popularizáciu tohto druhu športu hlavne medzi škoiopovinnou
inládeŽou ako a]renlátír,a_zđl'av'ho spôsobu Života, ktorého podstatou je aj prevencia proti

drogovýll a inýn závislostian, Street Work,rut unlożňuje cvičenie, pri ktoľom sa využíva
najňa vlastná váha tela, menením prevedenia cviku, Vel'kou výhodou tohto spôsobu cvičenia
je postu1lllc zväČšujúca sa fyzická zdatnost', lepšie a najmii spľávne clĺž.anie tela, ponráha

zlepšiť idravotný.iuu ,o spľávnotl Životospĺávorr. Stľeet Woľkout je mocłenrý druh š1lortu,

ktoď ]áka, mladých l'udí viac akcl fitncss centľá. Týmta parkoln by snre športovú akľivitu

dokŁali sprístupnit' kaŽdérnu' pretože je to zaclannQ a lla čerstvom vzduchu. Pre centruni

tnesta sme Sa ľozhod]i, kvôli vel'kosti sídliska a koncentrácií l'udí, ktorí prechádzajú týmto

priestorom, viditcllnosti a prístupu k nemu. V okolí sa uż nachádza ihrisko pre deti s detským

Lradom aoddychovćt zőna s javičkarni pre seniorov a street'workoutové ilľisko by skvele

z.apadlo do tejto koncepcie. L)ž teraz sa tam zdtżiava vel'a l'udí, tým je táto lol<alita

atiaktír,na, ĺlrísto buclc bbsahovat' ĺôzne výšky ilľázd a konrbinácie, aby nlohol cvičjť ako

začiatočllík tak aj profesionálny športovec. Rozlożenie parku je navľlrnuté l'ud]mi, ktorí sa
venujú tol:ruto šporftr dllté roky.

ľľojekl b1,vyľicŠil lulecl' nĺckol'ko pľoblénro\/ llarau - clĺlstupnost'Špoľtol'ĺsk hocikedy a pre

kaiiléhtt. r,onktl lla vztluchtl u znĺ'Janllo, pesl()valric ĺyzĺckej kolrĺlícic llicdzi lllládeŽou.

1,14r,áľunie konlullít a spoločcllstier,. pt,opagácia n pľisvojcnic si zĺlľavilro žjvotného Štýlr.r.

pľevctlcia neżiac]anćho splilvłnia _ piĺie alkoholu na'veľcjllosti. uŻír;arric dľclg. ncprocluktívne

iľávcnic rłol'nćho Čnsu. nko aj zlrl fyzickĺi kondĺcia' obcz-ita' probléln s dťzalrílll tĺlla...

Pľoblóln ncĺlostu1rllosti Špĺrńĺlr,ĺ.sk lla silĺrr,é cviĘ a nic každý má možnost' si pravidelne

platit' vstup' MlááeŽ sa často stretáva vonku vo večeniýcb hodinách ked' uŽ neexistuje vel'a

moŽností śportovo sa vyŽit'. Špoĺtovisko na Street Workout by im umoŽnilo hocikedy - pred

aleLlo pt-l r,ýučovallí. 1rt: llár,ľ:llc z pľťtcc, cez. tleli, v noci - venovat' sa športovým aktivitálll

llatĺicit,r spoločensky rleŽiaducchtl spľťtvania' Aj V iných kajinách, kde je Street Woľkout uŽ

tlt,cl'u viac'rĺlzŠíľellý. sa oktrlo llcho pľiľĺltlzcllc \Yt\/orili ktrllrulliĺy, ktore sallly od seba mujú

tclltjctrciu żir'zĺlrarĺŠic, ticttl kolckĺĺr,y.sa llnvzŕrjĺllll trénujú. clár,ĺ{ťr si rady. staľší tu ponlĺiha.jťl

nllaclŠílll. utrrŽ.ujú sĺ 1rriĺtel'str,ťt ĺ ulr'áľu sn pl'irĺlĺlz.cná sút'aŽ_it,ost', kde sa člsnovia tlavz.ájĺltn

llloĺir'ujů k čĺlraz lq:pŠíru vj'ktrllolrl.

Streęt workoutové ihrisko plánuje męsto Tuĺzovka vybudovat'na sídlisku medzi byovýni
domami s poětom cca 3500 obyvatel'ov. kde sa v súčasnosti nachádza oddychová zóna

a detské ihrisko s hradom. Ihrisko bude pozostávat' z 8 luázd s rozdieinou výškou (
vertikálny rebrík, horizontálny ľebrík, vertikálne bradlo, trojité vysoké bradlo, l pár nĺzkych

bradiel, l x laviěka)' Dopadovou plochou bude gumená dlaŽba - liaty tartan 35 mrn ( podl'a

i bezpeěnost'cvičiacich zlnysle noriem STN EN lóó30

5
I

skúŠky HIC), aby slne zabezpečil
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Na prácach spojených s umiestnením hrázd sa budú 'at' dobrovol'níci - m|ádež' a
skupina stręetov. lĺdri a zakl adatelia ocTAGo. mladí študenti zo sídliska, ktorí prišli s touto
myšlienkou pľojektu a oslovili samo spráw mesta Turzovka, aby sa zapojílo a rozhýbalo
mesto. Dobrovol'nícka práca bud e pozostávat' z tipravy, terénu - vyčistenie plochy, celková
revitalizáci a priestoru, aby bola pripravená pre umiestnenie prekáŽok. Mesto Turzovka sa
podi el'alo uŽ na implementácii mnohých pľoJektov v tejto oblasti' ěo svedčí o tom, Že projekt
má reálny pľedpoklad na realizáci u. Samospráva lnesta Tuľzovka nemá mnoŽstvo finančných
prostriedkov. aby takúto aktivitu zabezpečila z vlastných zdrojov, v dÔsledku toho Žiadame
o poskýnutie finančných prostriedkov. aby sme rnohli vývárat'podmienky pre rozvoj tohto
Športu a aby sa rozvíjal a uchovával pre d'alšie generácie. Máme tu vášnivých športovcov'
ktorí by chceli niečo s tým urobit', len nemajú na to prostriedky, preto oslovili mesto
Turzovka o podporu azĺeď.izovanie tejto myŠlienky

5. Výc odisková situá cia (slav, štľukĺúraa dynamika ininality údaje Policajného
zboru, prípadne iných inšĺitúcií, z vlastných informačných zdrojol,. zislené prĺčiny
po d mi e nlql pá chani a kľ i m i nali ty a inej pľoĺispoločenskej činnosti, opaĺrenia, ąlebo projekty,
ktoré sĺe doĺeľąz realizovali, dôl,od prečo sle sa pľojekl rozhodl i zrealizovat')

Mesto Turzovka sa neustále snaŽí podporovat'v meste Turzovka športové aktivity a vyťvárat'
priestor pre plnohodnotné trávenie vol'ného času pľe deti a mládeŽ. Mnohé detĺ uŽ v útlom
veku a mládeŽ sa tulajú v meste po sídliskách' fajčia, pijú a ničia všetko okolo seba'
|)ostu1lnc svojĺlll spr'ávullílrl pľcchádza.iti ĺlo ničenia, 

-vandalizmu 
a kriminality, či

ohľozĺxłatliu ostalllých olr1łatel'orł. Dôvotly bývajú ľôzne' nezáujem zo strany ,ođičou,
sociálllc t'ylťrČené skrpiny' laclló clľog1ł. psychiôkďproblémy, či pócit niečo si áokazovat'.Kcd' nás osloviltl sku;lĺna llĺldšellccrv pľc tento šport s touto myšlienkou, hl'adali sme
spÔsoby 'ako zosúladiil icli pqzladavky,s, našiľni a h]avne z akých ždľo;ov by bolo moŽné
ziimer financoval', ked'Ž.e samospľáva mest'a Turzovka by to z vlastných zdrojov nemohla
celé financovat' v dôsledku nedostatku Íinančných prostrieákov, Zámer projekru Áłr 

^ 
strany

verejnosti pozitívne ohlasy, čo svedčí o tom, Že aktivita by mala p'" *.'to Turzovka vel'mi
u.Ęnam zo strany prevencie kriminality a vandalizmu'

Projekt sa zameriava na postavenie ihriska tra Stľcel W<lrkout _Žę|eznékonštrukcie na cüky
s vlastnou hmotnosťou tela. Jednoduché konštrukcic - Itazdy rôznych výšok, dlŽok a
rozstupov umoŽňujú na malom priestore efektívne precvičenie ce]ého tela. Sireet Workout
vznikol v USA ako alternatĺva pre mladých l'udí, ktorí žili v chudobných častiach a nemohli
si z ľôznych - či uŽ peňď-ných alebo časových dôvodov _ dovolii chodit'do platených
posilňovnĺ. Pred pár rokmi sa uchyil vo výĺ;hodnej Európe a hlavne v Lotyšsń, kde sa
organiztl'jťr sritlaŽe v tomto šporĺe' Stľee( WorkouÍ si našiel ýchlo popularjĺu mcdzi nladými
|'ud'l:li v 1lobaltských krajillácll, ale aj na Ul<ľajine, v Rusku a ná Éalkáne a preniká aj ĺlo
stľcdncj Euľcipy, kde už pôstrbi viacero \omu4ĺt na pokľočiĺej úrovni. Na Slovenśku sa street
workout rozbehol v roku 2012, kedy sa začali tvorit' skupiůy nadšencov pre tento šport
a postupne sa ľozširuje do všetkých miest a obcí na Slovensku, TaktieŽ u mest. Turz,ovka sa
rysuje takáto skupina mládeŽe, ktorá trávi čas na preliezkach a ešte llickdajších .,pľächál.ol, ,,
na sídlisku' Chceme im vyvorit' priestor, aby sa rnala rnládeŽ kde rozvíjat' a pľezentovat'
st'oju osobnost', chceme dostat' mlädež prď z pohostinstiev, lavičiek á postávit' ich lla
ihrisko.

Zámer projektu samospráva mesta Turzovka niekol'ko kĺát prekonzultovala s oddelením oo
PZ v Turzovke, ktorí boli hned' nápomocní. Mesto Turzovka spolupracuje s oo PZ
v Turzovke s súlade s koncepciou . . Bezpeěné lnesto Turzovka". a zúčastňuje sa na r,šctk
aktivitách ľealizovaných v rámci danej koncepcie ako boli Rozbíté sklo,' Deň zeme

ą

lnesto, Radar, Bezpeč,ný víkend, opitý vodič, Bezpečné kriŽovatky a ulicc, Nočné ha

ó
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J

Prioitnáoblasť 
č:.3 '

pĺojektu nadVaztuu na

j1,äznost'cie |'ov projektu na prioritnú oblast'

a zameliava rra elimináciu sociálne patologických javov, čím ciele
prioritnú oblast' :

. tnaximalizovat'bezpečnost'V meste a elilninovat'krirninalitu a vanda]iznlus

páchaných mládeŽou na fyzických oso6ách a majetku mcsta'

. zmysluplné trávenie vol'ného času detí,tnládęŽe a rodín s det'nri'

o rozvoj komunitného života,
o spájanie rôznych vekových kategórií a vývoľenie pozitĺvneho mysleltia,
C 'lniżovanie počtu trestných činov ( rozbíjanie mdetku obce a občanov v meste

Turzovka, kĺádeŽe),
o zapojenie do projektu sociálne vylučené skupiny.

9. Udržatel'nost' projektu (struěne

'financovania z doĺdcie rady)
aktiviDl, kĺoré budú pol<račovat' aj po u končení

Vd'aka projektu vyrastie na sídlisku nove modemé jhrisko pre deti a rnládeŽ, pracujúcu, ktoré
zatraktívnj celý priestor a pńláka ešte viac nadšencov, ktori budťr lnôct'bezpečne trénovat'.

Prispeje tieŽ k rozvoji zclravého Životného štýlu celej komunity, upevní vzt'ahy medzi
geneľácia:ni a pollloŽe v)4pestovat' spoločensky prospešné hodnoty. Priestoľ bude sI

Šiľokej vcrejnosti vd'ak a variabilite priestoru - kde sa nachádza oddychová zőna využ'i

setlionni. dctskj' hrad pI'c deti a ihrisko 1lľc lnládeŽ. Te!_ľ
.I

/()I

8. Pôsobnost' projektu (celoštdtna, regionálna, miesl

micstna - vyuŽĺvarrie ilrriska mládeŽou, deĺ'mi vo vol'tročasových aktivitách, V spolupráci
s lídrami s oCTAGo cllcetne dostat'tento špoń do povedornia verejnosti'
rcgionálna _ mesto Turzovka je spádovou oblast'ou Mikoregiónu Horných Kysúc s 9
obcami, kde sa takéto ihrisko nenachádza. Street workout je lnodenré ihrisko, ktoré je
novinkou a je vel'}<ý predpoklad jeho vyuŽitia lnládeŽou zadarmo a na čeľstvoln vzduchu.
Preto predpokladáme pľílcv mládeŽe aj z ostatných obcí a vyuŽitel'nosĺ' ihriska 1, plnej mieľe,
pretoŽe tento špoń sa stáva lnedzi mládeŽou čoraz atraktĺvnejší.
celoštátna -vel'ká otváĺacia akcia ihriska, na ktoru by sme pozvali za účasti oCTAGo iné
tĺlny street woľkoutistov, ktorĺ by urobili exhibíciu a ľozllýbali tnesto, aby sa tento šport
propagoval do iných miest a obcí lla Slovensku.

realizovaný, tn,edie sa spôsob zapo'jenia ciel'ovei skupiryl' yzdelanie ciel'ovej skupiny, l,ek,

pohlal,ie, sociĺ)lnl, povod łlatrlr. bczdomovec, Ę)raná žena, popíšĺe ai zapojenĺe širokej
veľejno,sli do proj ekĺ u)

Hlavná cieľová skupina je mládeŽ _ chlapci a ĺlievěatá od pribliżne 10 - l5 rokov v počte

cca 25O, Táto skupina v posledných rokov obzvlášt' trpí zlou fyzickou kondíciou, je náchylná
k obezite, zlému drŽaniu tela, ako aj problélnovému tráveniu voľrrého času. Sekundárna
skupina sú mladí aj starší pracujúci l'udia -cca 100, ktoń nemajú vel'a vol'ného času a ocenia
moŽnost' zacvičit' si aj v ěase ked' sú uŽ telocvične zatvoľené, pń pľechádzkach so psom,

alebo s det'mi. Ihľisko Street workout sa bude nachádzat' v centľe mesta Turzovka medzi
bytovými domami' čo svedčí o tom, Že bude prístupný, otvorený nonstop a lilavne zadarmo,
ěím dáva predpoklad pľe udržatel'nost' a vyuŽitel'nosť. Zároveň mesto Turzovka je spádovou
oblast'ou pre Mikĺoľegión Horných Kysúc zdruŽujúcich 9 obcĺ, čo navyšuje využitel'nost'
ilriska aj inými návštevníkmi z okolia.

ehľroJbudektoľtipľeosôbIcepokupina.tCIną(plnkue|'ol,áC1

cĺlllollr mestc budeme

bka76358
Obdĺžnik



generácie, Projektom sa snaŽíme o Vytvorenie voI'nočasovéhopriestoru a integĺáciu kolnunít
i širšej verejnosti Ciel'om pľojektu je zvyšovanie bezpečnosti oběanov a návštevníkov
v meste Turzovka a to konkĺétne prevenciou a vývorením priestoru pre trávenie vo]'rrého
času mládeŽe nie po uliciacll, kde páchajú trestnú činnost', ale na ihrisku, Zámeľoln je
vytvorit' také ihriská, ktoľé budú pre danu skupinu atraktívne a budú ho vyuŽívat'
Výsledkom bude miesto stľetávania mladých l'udí, kde budú rozvíjat' svoje zručnosti a
schopnosti a plnohodnotne tĺávit' svoj vol\lý čas Športom. Mesto Turzovka bude
monitorovat' vyużitel'nosť ihriska po ukoqčení projektu a páchania hestnej činnosti
mIadistvýcb v spolupráci s oo PZ v Turzovk ę a hliadkalni MsP Turzovka. Mesto Turzovka
po ukončení projektu bude pokačovat' v aktivitách, ktoľé vypl1ivajú mestu zo schválenej
koncepcie,, Bezpeěné mesto ,,.

10. Peľsonálne zabczpečenie projektu (projehový tím, ko ľko ludí sa poĺliel'alo na príprave
projeklu ą kol'ko .sa bude podiel'aĺ'na realizúcii projekĺu, počel dobľovol'níkov zapojených do
pľípravy ą realizácie proiekĺu)

Príprar'u projektového zámeru zabezpeč,i! úsek výstavby a ľozvoja mesta Tuľzovka
v spoluprácĺ s finnou oCTAco, ktorá oslovila vedenie mesta Tuľzovka so zámerom
projektu. Implementáciu pĺojektu bude zabezpeěovat' mesto Tuľzovka v spo1upľáci s
mládeŽou, ktorý má radu dobrovol'níkov a ktorí sa budú podiel'a nezištne ńa piojekte.
Vytvonme si realizačný tím, ktor'ý sa bude pravidelne stretavat' v súvislosti s reälizáciou
projektu: Mg' Lenka Kubíková : administľatívne spracovanie projektu : tnonitorovanie,
zúčtovanie. Skupina mládeže street woľkout_ zodpovedná za dóbróvol'nícke práce, Peter
Malicher- uveľejňovanie infonłácij a aktivít o p.ó3"kt. spolupráca s TVT Tuizovka. Ins'
Manán Masnica- pľednosťa sanlosprávy mesta Turzovka a gä'uni pľojektu, lng. Jan Č.ń"ni-L
: výpomoc pri pľojekte _ stavebné práce, zabezpečelrie Vo p'e p'o3ekt.

11. AktiviĘ a časový harmonogram realizácie sa začiatok a ukončenie
projektu a d'ąlšie dôležité udalosli, akviete , uved\e aj clátum jednotlivých ahivíĺ)
Realizácia projektu bude prebiehąt' v centre mesta Turzovky, kde sa v súčasnosti nachádza
oddychová zőna a detský hrad. Časový harmonogľam pláíujeme realizovať v termíne od
1'5.2018 _ 31.12.2018. Ilľisko si zabezpečíme dodávatel's-kým spÔsobom _ pocesom
verejného obstarávania, vo vlastnej réžii svojim zamestnancorn, usadenię za pomoci
Mestského podniku sluŽieb a dodávatel'a. Vel'ká čast' projekľu bude založená na
dobrovol'nĺckej práci a členov realizačného tĺmu, aby podporili áobru vec a pomohli našcj
mládeŽi trávit'zmysluplne vol'ný čas' Dobrovol'nícka prácá bude zameraná pre revitalizáciů
priestoru sídliska..

r Vytvorenie realizačného tímu zodpovedného za implementáciu projektu: Mgr. Lenka
Kubíková : administratívne spracovanie projektu : monjtoiovanie, zú}tovanie,
Skupina mládeŽc street workout- zodpovedná za dobľovol'nícke práce, Peter
Malicher_ uverejňovanie infoľmácií a aktivít o pľojekte spolupráca s TVT Turzovka,
Ing, Marián Masnica- prednosta samospľávy mesta Turzovka a garant projektu, Ing.
Ján Červeník ; výpomoc pń projekte - stavebné práce, zabezpeě,enle Vb ire prqekt
05lz018-12/Ż0|8.

. Verejné obstaľávanie - 05/20l8-0'l/2OI8
r Výstavba ihriska - 0'7 /Ż018-10/2018

' Akcia ,, MLÁĎATÁ" : realizovaná príslušníklni oo PZ vTurzovke aMestskou
políciou v Turzovke - zamedzenie a predchádzanie narkománii, alkoholizmu
a vandalizmu v mesre- 0512018 - lZ/2018

n0lenre

8

I

' PubIicita ;.ll'tł_jektu, záverečné t:(l ekru 05/2018 - 12/2018

Ą'i
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12, Výsled ky a rýstup1, projcktu (uved'Íe kvaĺiĺĺlÍĺwte a kvanĺilatíwle ukazovaĺele
dosohovania eiel'ov pľojeklu, spôsob rylhodnoleltia úspešnosti projektu. Napríktad.' počeĺ
liłĺĺí zúčasĺllen1)ęfu na projekĺe, počeĺ, łnnožsĺl,o realizol,aných ąktil,íĺ a akciĺ, semináľov,
'školení, počeĺ l'udí ztičasĺnených łla jednoĺlil,ých aklil,iĺách, počel 1,ydaných pubtikaciĺ.
nlelodickych pľíľučiek, zltu'níkol,, v prípa,de ktłlltirnych akcií počel t\okunlentačných
mąĺeriólol' (CD nosiče, obľuzĺsl,ri 1lubtikdcie,Ża lĺ,atĺlalil,ne ukązol,áĺele nlôžeme považollat'
naprĺklaĺl; ze.feklílnenie spolupróce medzi relełanĺnýnli inšłiluciami).

l' Výstupom projektu bude ihrisko s 8 hrazdami'
2, Akcia ,, MLÁĎATÁ" : realizovaná príslušníioni oo PZ v Turzovke a Mestskou

políciou v Turzovke - zamedzenie a predchádzanie llarkotnárrii, alkoholizmu
a vandalizrnu v meste

3. Spolupráca medzi inštituciami (oo PZ v Tuľzovke, Mestská polícia Turzovka,
Zćkladná škola Turzovka, Centrum vo]'ného času Tuľzovka,') a upevnenie
vzájomných vzt'ahov ako aj získanie skrjseností.

4, Zabezpeěenie infonnovanosti rr veľejnosti a znižovanie počtu patologických javov,
5. Zapojenie dobrovol'nĺkov do pľojektu obvodné oddelcnie PZ v Turzovkę - 25
6, Mestská polícia - 2, Samospráva mesta Tuľzovka _ l5 ( TVT _ 3 )' MládeŽ - 250
?. Zlepšenic situácie v páchaní trestnej činnosti V meste Tuľzovka
8' Zabezpečenie vol'nočasových aktivjt pre detí aľĺlládežz Mikroregíónu Homých

Kysúc, aby sa nám m]ádež netulala po uliciach,

14' Uved'te, či ste už r, minulo zÍskali fina ú dotá na podobný projekt zameraný
na prevenciu kriminality a inej protispoločenskcj činnosti (v ktorom roku, ną ąké
konlłéĺne akĺiviĺy, prog.am a nózov subjekĺu)

Vroku 2013 lnesto Turzovka získalo dotáciu na rekonštrukciu dopravného ihľiska Vsume
15 000 € a v roku 2015 na vývorenie skateparku V sume 10 000 €' V ostatných rokoclr
llebcllo lrresto Turzovka úspešné i napriek podaIliu Žiadosti o poskytnutie dotácie. Na daný
projekt mesto Turzovka nezískalo Žiadnu dotácju'

l5. Stanovisko obce (pl.íĺožĺe sĺanovisko obce k pľojekĺu, v prĺpade kamerového systému
s l a n ol, i.s' kĺl pľ ís l u š né h o Kľ aj s ké h o ľ ĺ a d i ĺ e l's ĺ v a P o l i c aj n ĺź ho z b or u )

Ked'Že Sa nejedná o vybudovanie kalnerového systému, ale vytvorenie streetového
outdorové1ro ihriska pre trávenie vol'ného času ako prvok boja proti kriminalite a
vandalizlrlu' mesto Turzovka v rámci tejto prílohy nepredkladá -(vyjadrenie a situačný
rláčr1,). Samospráva mesta Turzovka rokovala s ľiaditel'ĺlm oo PZ v Turzovke, ktorĺ túto
lĺyŠlienku projektu podporil a vyjadńl súhlas polnoci prijeho implernentácií

9
t

v mediólnych výstupoch uskutočnených v súvislo,sĺi s projekĺom v znenĺ
,' Pro.iekĺ bol 'finančne podpoľený Radou l,lddy Sloyenskej republiky pľe prel,enciu
kriminality".

Všetky aktivity budú medializované prostredníctvom pre mesto Turzovka dostupných
prostriedkov ako je : TVT - lokálna televízia - repoĺtáŽe, infotext, teletext, ľegionálny
týŽdenník _ Kysuce, vyvesená informácia o poskýnutí dotácie na mestskej tabuli, mestský
ľozhlas, web stránka męsta Turzovka a pod.

Publicita projektu iu ną dosĺupných llačených ą elekĺroni(uvadzať informac
eľiáIĺlch,

13.

mal
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1ó. V prípadc inštalácie kanleľovéh o systém u u't'eĺl'te nasled ovné info rmá cic:

ą) ub)nl s'po'sobom a l, akonl ľežilne btlde (e) :clbezpečen-Ý sĺaly, Iedĺl nepl'etl'žiĺý 24 -
hodinov.ý nlołliĺoľing |g,ąlifi|ęa11l(]111im opeľáĺoľĺsłl (pľí's'lllŚnikom Policajnéhĺl
zb'ĺ'lrĺł' prĺ,slušnĺkĺlm me.\^tskej alebo obacne.i polície, a pod.):

b) aĘm sposobołn butle (e) zubezpečenti obsluha ajej ta,atila (spôsob v)',bertl
cl l,)',cv i k o p c r ó ĺ o ľ ov, a b s o l l, ov a n é š kĺ; l e n i a, c e ľ ĺ i./i kń l y a pod' ) ;

c) aĘnl sposobom butle (je) 15lfu9yfi1lą1fi pľdca 'ru ,,)rrárrollli (ĺl,oľba a el,Ídełlcia
zciznanlov, doba uložených zazhanlov, dokunentťłcie, 1,y1ł!,il,anie infornláciĺ,
exi,slcllcią l,łltltoľryich 'smeľní'c, pľísĺlłpovć próva k zazłłamont a pod.);

d) aĘnl spô'sobonl buĺte (je) g(]ľanĺol'ané pl'ťłvo na sulĺromie obc|anol, pľi ./iłngol,aní
kamel'ol,éhĺl .sy.ĺtĺźmu (zákon č' 122/20l 3 Z, z, o ochr(tne o'vctbn.ých tiłlĺl jtll,
u o:mene u doplnení niekĺoľ))ch zĺikonov ĺ,zľlcltĺ zĺikona č. 84/20]J Z. z., kĺoľýnl
są mení a doplňa zakon č. 122/20]3 Z.:. o ocllrĺłne ĺssobry)ch úĺtĺĺiol: (l o zmena tt
doplnení niekĺoľých zakonov a kĺoľým sa nlení zĺikon Nóľodnej ľcldy Slovenskej
ľepublilal č' 145/]995 Z.z. o spľdlłl1lcl1ror,oĺkoch y znenĺ neskĺlršĺch predpi,rov),'

e) aĘ)x1 spôsohonl bude Qe) zabezpečené in'fol'nlačné aĺebo inć pľepojełlie na
Ptllica.iný zboľ, pľípadne ł1u d'al,íie łiysĺémy (rne:;ĺsky ľozhlas', illleĺł'ované
bezpečnostłlé sysĺémy a pod,):

'ĺ) ab)n s:posobonl bude (je) realizované vylzoclnocol,anie účinnosti kamerol,ého
,s1'sĺémll a zbeľ šĺaĺisĺicĘch údaiol, o znížení h'inlinalily l, lokaliĺe moniĺoľovane.i
orrrrr6l,ýnl sysĺémoln (akć lłilérĺa budú (sú) sledované, aké hodnoly vyčĺslené,
napľ. pokuĺy za priesĺupky odhalené kamel'ani, odhąlenie ,skôd na veľe.inonl
nlajeĺku, po,íkodzovanie majeĺku obce a pod,).

g) v prípade "nlobilného kałneroyého sľslémlł" uved'ĺe okľem pĺsnl. b), c), d), e), J) ći
.ie využilie lakćholo :;))Sĺému účelne, opodsĺaĺnełłé, zmysluplné a efekĺíl,ne.

Ncrelcvantné pľe daný projckt - Stľect Woľkouĺ - cesŕa prc zdravý životný
štyl.

1
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Stľuktrirovaný ľozpočet -

Názor' pľojektu : Street Woľkout - cesta pre zdravý Životný štýl

żiođutel' : Mesto Turzor'ka

Prvky sú uchytené pomocou obručí, ktoré sa dajú upevniť do l'ubovoľnej výšky s moŽnosťou

doplnenia do ďalších prvkov do budúcnosti.
Plócha _ 8,5 m * 9,5 m. Konštľukcia ihriska je tvorená z nosných oceľových stĺpov priemeru

d - 90 mm a pridruŽných bradiel a madiel. Oceľové prvky sú zo švových pozinkovaných rúľ,

pospájané ručkou. Na vertikálne nosné stĺpiky sú pripevnené ostatné prvky cvičiacej zostavy
ako hrazdy, ľebríky a iné.

V Turzovke, 8.10.2018

JUDľ. Štatutáľny zástllpca or ganízźrcie

9 218'00 €
4218,00 c
5 000'00 €

Celkové ľozpočtové naklady v eurách
Vlastné zdroje
Výška schválenej dotácie
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