
 
 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záväzná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 

z projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" 
 
 
 
 
1. Identifikácia žiadateľa 

Názov                      

Obec Košeca 
Sídlo                        

Ulica Číslo Obec PSČ 

Hlavná  36/100 Košeca 01864 

Štatutárny orgán žiadateľa 

1. Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce 2. 

IČO DIČ Platiteľ DPH Právna forma 

00317390 2020610922  áno   nie subjekt územnej samosprávy 

 
2.  Kontaktná osoba pre projekt 

Meno a priezvisko Funkcia Tel. číslo E-mail 

Mgr. Radomír Brtáň starosta obce 0918461201 starosta@koseca.sk 

 
 

3.  Projekt 

Účel poskytnutia finančného príspevku 

 tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou 

•  hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov 

•  rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov 
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•  rekonštrukcia a výstavba zázemia futbalových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) 

iné: ___________________________________________________________ 

Cieľ projektu a stručný popis projektu 

 
Cieľom projektu je zabezpečenie komfortu pre hráčov i divákov na futbalových zápasoch družstiev FK Košeca. Navrhované 
objekty tribún a striedačiek spĺňajú náročné kritériá modernej architektúry, ktorá je aplikovaná pri stavbe súčasných 
futbalových štadiónov. V roku 2017 oslavuje Košecký Futbalový Klub 80.-te výročie svojho založenia. Obec spolu 
s futbalovým klubom by preto radi spoločnými silami zabezpečili pre svojich verných fanúšikov nové možnosti, ako si 
vychutnať športové zápolenia vo futbalovom areáli. 
Projektom nových tribún sa plánuje zvýšiť kapacita miest na sedenie na futbalovom štadióne o 160 sedadiel. Dve kryté 
trojradové tribúny by sme v rámci projektu ešte doplnili dvomi striedačkami a kabínou pre kameramana a štvrtého rozhodcu.  
Všetky aktivity sa plánujú zrealizovať na pozemku, ktorý patrí Obci Košeca (parcelné číslo KN-C 271/1) v katastri obce 
Košeca. 
 
 

Zdôvodnenie potreby realizácie projektu  

 
Požiadavky fanúšikov klubu jednoznačne smerujú k tomu, aby klub a obec zabezpečili dôstojnejšie priestory na ich 
fandenie/povzbudzovanie počas zápasov. Podpora našich futbalových družstiev je značná a funkčné priestory tribún budú 
pre nich určitým dôvodom, aby na zápasy chodili aj počas horších klimatických podmienok /dážď, vietor, .../.  
Rovnako hráči sa v súčasnosti počas zápasov na striedačkách tlačia, keďže kapacitne tieto nepostačujú ich potrebám. Nové 
striedačky im poskytnú dôstojné podmienky k sledovaniu výkonov svojich spoluhráčov. Povinnosť vytvorenia vhodného 
priestoru pre kameramana a štvrtého rozhodcu sme sa rozhodli splniť plánovanou kabínou na úrovni stredovej čiary.  
 
  

Popis očakávaných prínosov realizácie projektu a jeho pozitívnych dopadov 

 
Jednoznačnými prínosmi realizácie projektu je zabezpečenie dôstojnejších podmienok pre návštevníkov i samotných hráčov 
či rozhodcov počas futbalových zápasov. Moderné štadióny ponúkajú fanúšikom na svojich tribúnach pohodlie aj v prípade 
nepriaznivého počasia. Radi by sme rozšírením kapacity (vybudovaním tribún) na sedenie v počte 160 krytých sedadiel 
prispeli ku zvýšenej kvalite športových zážitkov podporovateľov a návštevníkov (u nás) najviac rozšíreného športu – futbalu.  
Rodičia detí v juniorských súťažiach budú mať po realizácii aktivít projektu vhodnejšie podmienky na sledovanie progresu, 
ktorý ich ratolesti v tréningoch aj v zápasoch dosiahnu. A o to by nám predovšetkým malo ísť: nech deti/dorast majú radosť 
zo športu/z pohybu a nech rodičia majú vytvorené vhodné podmienky na podporu záujmu svojich potomkov o šport (futbal) 
napr. povzbudzovaním na nových krytých tribúnach. 
 
 

 

4. Predpokladaný časový rámec realizácie projektu a jednotlivých aktivít  

 
Máj 2017 – prípravné práce – obstaranie zhotoviteľa, stavebné povolenie 
Jún/Júl 2017 – realizácia stavebných činností – osadenie tribún, striedačiek, kabíny 
August 2017 – dokončovacie práce a odovzdanie stavby investorovi – slávnostné uvedenie projektu do života počas  
                        osláv 80.-teho výročia založenia Košeckého Futbalového Klubu za účasti zástupcov SFZ 
 
 

Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu August 2017 

 
5.  Zdroje financovania projektu: 

Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu (v EUR) 
33.684,- EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku (v EUR) 
25.263,- EUR 

Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa (v EUR) 
8.421,- EUR 

 
6. Zoznam povinných príloh k žiadosti o finančný príspevok 
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1. Doklady preukazujúce vlastnícky, resp. dlhodobý nájomný vzťah k nehnuteľnostiam  

 výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým nehnuteľnostiam (parcela KN-C 271/1), na 
ktorých má byť realizovaný projekt alebo 

 nájomná zmluva uzatvorená na dobu minimálne 3 rokov odo dňa podania žiadosti, z ktorej vyplýva právo 
žiadateľa užívať nehnuteľnosť a uskutočniť projekt 

2. Architektonická štúdia (alebo projektová dokumentácia) pre realizáciu stavebných prác (stavby, diela), 
ktorá pozostáva z nasledovných častí: 

a) nákres (výkresová časť projektu); 

b) popis (technická správa); 

Položkovitý rozpočet projektu po jednotlivých objektoch (alebo výkaz výmer) 

3. Informácia k práci žiadateľa (resp. futbalového klubu využívajúceho futbalovú infraštruktúru) s mládežou, 
ktorej súčasťou sú: 

a) počty družstiev a hráčov; 

b) úrovne súťaží; 

c) odchovanci klubu; 

d) reprezentanti; 

 
FK Košeca má 4 družstvá 
prípravka   15  registrovaných  ObFZ 
žiaci           22  registrovaných  ObFZ   IV. liga 
dorast        18  registrovaných  ZsFZ    V. liga 
muži           24  registrovaných  ObFZ   V. liga 
 
Odchovanci: niektorí hráči, ktorí vyrastali v našom futbalovom klube sa úspešne etablovali 
v iných kluboch – aj vyšších súťažiach – na okolí 
 
Reprezentanti: medzi našich odchovancov patrí aj starosta obce Radomír Brtáň, ktorý veľmi 
úspešne reprezentoval reprezentáciu Slovenska starostov na minuloročných majstrovstvách 
Európy (EURO MAYORS 2016) v Uherskom Hradišti (CZ). Naša reprezentácia tento turnaj vyhrala 
a prináleží im aktuálne titul Majstri Európy vo futbale. Viac info na: http://www.euro-mayors.eu/  

 

 
7.  Zoznam nepovinných príloh k žiadosti o finančný príspevok (napr. fotodokumentácia preukazujúca havarijný stav 
stavebných objektov, znalecké posudky a pod.) 

1.  

2.  

3.  

 

8.  Čestné vyhlásenie žiadateľa 

 
Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 
 

 všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sú úplné, pravdivé a správne,  

 zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho realizácia 

 som si vedomý skutočnosti, že na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. 

 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu žiadateľa: .............  Mgr. Radomír Brtáň ..................... 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .................................................................... 
 
 
Miesto podpisu: ........  Košeca  ............... 
 
 
Dátum podania žiadosti: .................................................................... 
 

 

http://www.euro-mayors.eu/

