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Projekt
výstavba bikeparku v mestskej časti Veča
Názov (v zmysle dokladu o právnej subjektivite)
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Presná adresa (PSČ, mesto, ulica, číslo)
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IČO
42202205
Bankové spojenie (číslo účtu, názov banky, pobočka)
1214599009/1111, UniCredit Bank, Šaľa
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo,
e-mail)
Marek Molnár, Dózsova 5, Šaľa-Veča 92705
Tel.:0915739364
e-mail: ozvecania@gmail.com

Marek Molnár,
predseda o.z. VEČANIA
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Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku
Názov organizácie: Občianske združenia VEČANIA
Sídlo: Dózsova 5 Šaľa-Veča 927 05
IČO: 42 202 205
Štatutár, konateľ: Marek Molnár, predseda
Telefón: 0915 739 364 E-mail: ozvecania@gmail.com
www.veca.sk

Mestský úrad v Šali
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

Vec:
Žiadam o prenájom pozemku v areáli Základnej školy Hollého Šaľa-Veča, za
symbolickú cenu 1 €
Katastrálne územie: Šaľa
Parcelné číslo: Časť parcely 3198/114
Druh pozemku*: Zastavaná plocha, nádvorie
Požadovaná plocha pozemku v m2 na prenájom: cca 1000m2 (betónové ihrisko)
Účel, na ktorý má prenajatý pozemok slúžiť: Vybudovanie bikeparku s oplotením
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POPIS PROJEKTU
1.

Názov projektu

Bikepar v mestskej časti Veča

2.

Časový
harmonogram
riešenia projektu

2014-2015

3.

Miesto realizácie
projektu

Športový areál na základnej škole Hollého, Šaľa-Veča

4.

Účel projektu

Výstavba samotného bikeparku s oplotením a umiestnenie bikeparku
v rámci jestvujúceho pozemku mesta, alebo širšieho záujmového
územia, ktoré by si občianske združenie prenajalo od mesta za 1€
a spravovalo, udržiavalo bikepark a tým odbremenilo školu a
nevyužitú plochu areálu školy.
Návrh bikeparku je ľahko prispôsobiteľný a je možný jeho ďalší
rozvoj. Všetky prvky sú dostatočne flexibilné na to, aby sa bikepark v
areali školy mohol budovať.
Okolo bikeparku by sa vysadili okrasné dreviny a zveladil by sa areál
školy aj v zadnej časti.
Oplotený bikepark je bezpečným miestom pre zábavu. Jazdenie v
bikeparku je oveľa bezpečnejšie ako na ulici či parkovisku.
Výstavbou bikeparku stiahneme bikerov aj skateboardistov z menej
vhodných miest: Kaufland, Lidl, Tesco, atď.

5.

Očakávania
a význam

Mnoho miest a samospráv vo svete, a niekoľko aj na Slovensku,
pochopilo prínos bikeparku pre spoločnosť. V súčasnosti nie sú títo
mladí ľudia u nás dostatočne podporovaní, napriek tomu, že i v Šali a
okolí je táto komunita početná, nehovoriac o spádovom okolí, v
ktorom ich sú stovky. Počet priaznivcov bikeparku na Slovensku stále
narastá.
Bikepark priťahuje turistov zo širokého okolia a stane sa cieľom
rodinných výletov a zlepší obraz mesta a mestskej časti navonok.
V súlade s koncepciou rozvoja športu, vybudovanie bikeparku rozšíri
možnosti športového vyžitia mládeže. Pravidelné športovanie vo
voľnom čase zlepší zdravotný stav mládeže a podporí jej zdravý
životný štýl.
Nízke náklady na vybavenie robia bikepark prístupné pre
kohokoľvek.
Bikepark bude miestom stretávania sa mnohých ľudí, a to nielen
bikerov, ale aj skateboardistov. Celej lokalite dodá silný charakter,
podporí rozvoj pulzujúcej a zdravej spoločnosti. Podporí sa rozvoj
obchodu, turizmu a služieb.

6.

Požadované
vstupy

Prenájom pozemku v areáli školy za jedno euro.
Verejné osvetlenie pre bikepark .
Osadenie kamerového systému proti krádeži a vandalizmu.
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7.

8.

Celkové náklady
na projekt

Pri realizácii samotnej vizualizácie bikeparku v mestskej časti Veča je
spolupráca ľudí podeliť sa o svoje skúsenosti. Pri plánovaní a
výstavbe zainteresovaných rodičov a detí ochotných pomôcť
a podielať sa na výstavbe. Výstavba bude realizovaná svojpomocne
etapovito podľa finančných možností združenia.

Material
Kontaktná osoba
(meno, priezvisko,
adresa, tel. číslo,
e-mail)

6 000 €
Marek Molnár, Dózsova č. 5, 927 05 Šaľa-Veča
0915 739 364, ozvecania@gmail.com,

Šaľa-Veča
...........................
miesto

25.08.2014
............................

................................ .....

dátum

podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha
Obrázok č.1
Základná škola Jána Hollého Šaľa-Veča

Obrázok č.2
Vizualizácia

bikeparku
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