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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. _/2016
Mestská rada v Žiline

I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline materiál prerokovať a schváliť
1.

zabezpečiť úpravu bezbariérovosti s dostupnosťou priamo na telocvičňu,
úprava vonkajšieho vstupu a sociálne zariadenie na Základnej škole,
Námestie Mladosti 3467/1, 010 15 Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 27.6.2016 na 15. zasadnutí Uznesenie č. 101/2016
prípravu materiálu príslušným odborom Mestského úradu v Žiline a komisiou MZ
do 31.12.2016 „Koncepciu rozvoja športu mesta Žilina na roky 2016 – 2020“.
V strategickom dokumente sa spomína aj zlepšenie podmienok pre rozvoj športu a športové
aktivity, a mesto Žilina má záujem vytvárať podmienky pre rozvoj športu pre spoluprácu
všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti športu, ako aj pre podporu športu so zdravotným
znevýhodnením.
Z uvedeného dôvodu chceme navrhnúť, aby mesto Žilina zabezpečilo úpravu bezbariérovosti
na Základnej škole Námestie Mladosti 3467/1, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žilina a zabezpečilo tým priestorové zázemie pre športujúce organizácie zdravotne
postihnutých, ktoré využívajú šport ako záujmovú činnosť vo svojom voľnom čase, ako aj
v rámci rôznych súťaži medzi špecifickými komunitami na území celej Slovenskej republiky.
Hlavný dôvod výberu telocvične bol konzultovaný s telesne postihnutými, konkrétne
organizáciou FARFALLETTA, ktorá zabezpečuje športové súťaže pre telesne postihnutých
a v súčasnosti nemajú v meste Žilina kde športovať kvôli bezbariérovosti, musia tak
dochádzať do Základnej školy v obci Turie, čím sa im zvyšuje časová náročnosť na dopravu.
Základná škola Nám. Mladosti 3467/1 má ideálne podmienky pre úpravu bezbariérovosti,
vzhľadom k tomu, že už bola rekonštruovaná prostredníctvom projektov. Je však potrebné
ešte zabezpečiť úpravu vonkajšieho terénu pre samostatný vstup do telocvične, konkrétne
bezbariérový vstup a sociálne a hygienické zariadenie pre telesne postihnutých.
Zdravotne postihnutým by sa tak vytvorili podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času
a trénovanie, znížili by sa náklady na dopravu, čas, financie a celkovo by sa im lepšie žilo
v meste. Mesto Žilina by telocvičňu poskytovalo podľa individuálnej potreby zdravotne
postihnutých. Celkové náklady na menšiu úpravu by boli oveľa nižšie ako pri rekonštrukcii
v budúcnosti navrhovaného objektu na Základnej škole V. Javorku.

Navrhovaná zmena má dopad na rozpočet mesta Žilina.
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