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1 2 Obec Miloslavov Telocvičňa Miloslavov

Projekt rieši novostavbu Telocvične ZŠ Miloslavov v obci Miloslavov na parc. reg. C: 219/2, 

216/8, 216/5, v areály existujúcej základnej školy. Stavba bude vyhotovená z klasických 

stavebných materiálov.  Jedná sa o multifunkčnú športovú halu, ktorá v obci absentuje. Bude 

prístupná širokej verejnosti, nie iba občanom obce. 

78 neodporúčaná žiadosť 0,00 €

2 8 Obec Hruštín
Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej 

športovej haly v Hruštíne

Realizáciou projektu „Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly v Hruštíne“ sa 

podporí skvalitnenie a dostupnosť športového vyžitia pre miestne obyvateľstvo, deti, mládež, 

športové kluby, organizovaných aj neorganizovaných športovcov. Projektom naplníme 

potreby a požiadavky občanov regiónu, ktoré sa týkajú športu a aktívneho trávenia voľného 

času. Zároveň dôjde k posilneniu spolupráce medzi obcami, základnými školami,   

neziskovými organizáciami, športovými klubmi, podnikateľmi v území, s cieľom vytvoriť 

vhodné podmienky pre osobný rozvoj detí a mládeže, rozvoj amatérskeho športu, 

športových, detských a mládežníckych klubov pôsobiacich v nižších ligách. Zrealizovaním 

projektu sa posilní sociálna a hospodárska súdržnosť v regióne a zároveň sa podporí 

zmierňovanie  regionálnych disparít. 

76 neodporúčaná žiadosť 0,00 €

3 7 Obec Košeca Športová hala Košeca

Moderná multifunkčná športová hala, ktorá bude využívaná najmä žiakmi Základnej školy s 

materskou školou, športovými klubmi a organizáciami pôsobiacimi v obci v spolupráci s 

podnikateľmi – čistý, bezpečný a obľúbený priestor na telesnú výchovu, krúžky, športové 

koníčky a záľuby. Priestor na podporu a posilnenie vzťahov v obci a komunite.

71 neodporúčaná žiadosť 0,00 €

4 1 Obec Pliešovce
Rekonštrukcia telocvične na multifunkčnú 

voľnočasovú športovú halu Pliešovce

Multifunkčná voľnočasová športová hala v obci Pliešovce bude disponovať: počet sediacich 

divákov: 101 + 2 ZŤP, kapacita šatní: 30 (2 x 15 športovcov). V rámci navrhovanej športovej 

plochy bude možné na nej realizovať aj športy vyžadujúce si väčšiu plochu ako hádzaná, futsal 

a samozrejme basketbal, volejbal, tenis, pričom v rámci tréningov je možné plochu prične 

využiť i na viac volejbalových, či tenisových ihrísk.

70 neodporúčaná žiadosť 0,00 €
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