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Dôvodová správa
Dňa 15.02.2018 sa konalo zasadnutie Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít,
predmetom ktorého bolo aj prejednanie žiadosti od Športového klubu KRŠEL – Veľká Lehôtka, o.z.
o poskytnutie dotácie na účel revitalizácie, obnovy a údržby lyžiarskeho vleku vo Veľkej
Lehôtke, ktorý je v zlom stave a združenie má za cieľ obnoviť jeho činnosť.
Podľa informácií z predloženej žiadosti vlek začal fungovať už pred vyše 30 rokmi, avšak presný
dátum spustenia sa v prevádzkových denníkoch neuvádza. Počas tohto obdobia prešiel vlek
rôznymi úpravami a rekonštrukciami. Momentálne je zariadenie mimo zimnej prevádzky z dôvodu
odcudzenia hlavného elektrického kábla neznámou osobou. Počas letnej prevádzky sa vlek využíva
pre cyklistov, ktorí si v okolí vytvorili niekoľko cyklotrás a opakovane sa tu konali aj preteky Bikefest
Veľká Lehôtka.
Občianske združenie má záujem finančné prostriedky použiť konkrétne na:
Odhadovaná cena
opravy

Druh opravy

1.
2.

3.
4.
5.

Výmena vlečného lana

1 500,00

Výmena a modernizácia elektro-inštalačných zariadení

1 000,00

- elektrický rozvádzač vnútorný a vonkajší

500

- hlavný prívodový kábel k motoru

100

- výmena osvetlenia svahu

300

- elektro-inštalačný materiál

100

Nová povrchová úprava ťažných stĺpov, údržba ukotvenia
Dokúpenie nových a oprava pôvodných vlečných kotiev
Zakúpenie bežpečnostných prvkov

500
300
300

(prenosné vymedzovancie a záchytné zábradlie)

6.
7.
8.

Oprava prevádzkových unimobuniek
Odborná kompletná revízia lyžiarskeho vleku
Nevyhnutná úprava okolia lyžiarskeho vleku

500
200
200

(kosenie, mulčovanie)

SPOLU

4 500,00

Ďalšími spolufinancujúcimi subjektami revitalizácie majú byť:
- Klub slovenských turistov Veľká Lehôtka, ktorý by mal poskytnúť 1 000 €,
- Športový klub KRŠEL – Veľká Lehôtka, o.z., ktorý by chcel poskytnúť 200 € z dobrovoľných
príspevkov.
Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít privítala tento projekt so záujmom a navrhuje, aby
bol premetom 1. zmeny rozpočtu mesta Prievidza ako samostatná položka.
Komisia ďalej navrhuje, aby vzhľadom na výšku požadovaných finančných prostriedkov na
realizáciu projektu boli do Dotačnej zmluvy zapracované nasledovné povinnosti pre Športový klub
KRŠEL – Veľká Lehôtka, o. z. ako prijímateľa dotácie:
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1. Povinnosť uviesť vlek do prevádzkyschopného stavu pre sezónu 2018/2019.
2. Povinnosť umožniť využívanie vleku pre deti do 15 rokov zadarmo po dobu minimálne 3 po
sebe nadväzujúcich sezón od spustenia vleku, t.j. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021. V
prípade, že by počas jednej z uvedených sezón neboli vhodné klimatické podmienky na
prevádzku vleku, možnosť zdarma využívať vlek deťmi do 15 rokov sa automaticky predĺži
o ďalšiu sezónu.

Návrh na uznesenie
Mestská rada
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k pripravovanej revitalizácií lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke prostredníctvom
Športového klubu KRŠEL – Veľká Lehôtka, o. z.
II. odporúča/neodporúča MsZ
zaradiť revitalizáciu lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke do návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta
Prievidza na rok 2018 ako samostatnej položky vo výške 4 500 € za podmienky, že v Dotačnej
zmluve budú Športovému klubu KRŠEL – Veľká Lehôtka, o. z. uložené tieto povinnosti:
- uviesť vlek do prevádzkyschopného stavu pre sezónu 2018/2019,
- umožniť využívanie vleku pre deti do 15 rokov zadarmo po dobu minimálne 3 po sebe
nadväzujúcich sezón od spustenia vleku, t.j. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021. V prípade, že by
počas jednej z uvedených sezón neboli vhodné klimatické podmienky na prevádzku vleku, možnosť
zdarma využívať vlek deťmi do 15 rokov sa automaticky predĺži o ďalšiu sezónu.
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
dôvodovú správu k pripravovanej revitalizácií lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke prostredníctvom
Športového klubu KRŠEL – Veľká Lehôtka, o. z.
II. schvaľuje/neschvaľuje
zaradenie revitalizácie lyžiarskeho vleku vo Veľkej Lehôtke do návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta
Prievidza na rok 2018 ako samostatnej položky vo výške 4 500 € za podmienky, že v Dotačnej
zmluve budú Športovému klubu KRŠEL – Veľká Lehôtka, o. z. uložené tieto povinnosti:
- uviesť vlek do prevádzkyschopného stavu pre sezónu 2018/2019,
- umožniť využívanie vleku pre deti do 15 rokov zadarmo po dobu minimálne 3 po sebe
nadväzujúcich sezón od spustenia vleku, t.j. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021. V prípade, že by
počas jednej z uvedených sezón neboli vhodné klimatické podmienky na prevádzku vleku, možnosť
zdarma využívať vlek deťmi do 15 rokov sa automaticky predĺži o ďalšiu sezónu.
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