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Hodnotiaca správa o realizovanom projekte
Názov projektu:
Vybavenie fitcentra v obci Lovča
Termín realizácie: 1. 7. – 31. 8. 2018
Vecné zhodnotenie projektu:
Podľa projektu bolo zakúpené vybavenie fitcentra v obci v zmysle článku 1 ods. 1 Zmluvy č.
368/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018: protismerná kladka, jednoručné
činky, činkové kotúče, posilňovacia klietka skladkou.
Finančná dotácia:
Spoluúčasť obce:
Spolu:

3500,00 €
402,59 €
3902,59 €

Dobrovoľníci v Lovče rekonštruovali priestory fitcentra. Obec túto iniciatívu podporila
nákupom nového vybavenia. Veľkou pomocou bola dotácia podľa VZN 25/2014
Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 3500 €. Realizácia projektu začala
stavebnými prácami. Boli odstránené drevené parkety z podlahy. Na pôvodný betón bola
uložená plastová fólia, karirohože a nalial sa tenký betónový poter. Po vytuhnutí poteru boli
natreté steny a radiátory. Na vyzretý betón sa rozprestreli záťažové koberce. Na stenu boli
namontované veľkoplošné zrkadlá.
Do takto pripravenej miestnosti sa umiestnili pôvodné použiteľné tréningové prvky. Po
dodaní objednaného tovaru bola zmontovaná posilňovacia klietka s kladkou a protismerná
kladka. Na stojany boli umiestnené nové činkové kotúče. Tiež bolo pripravené miesto pre
nové gumené jednoručné činky. Takto rekonštruované fitcentrum bolo znovu sprístupnené pre
záujemcov, ktorí môžu trénovať v čistom prostredí s kvalitným a bezpečným náradím.
Dobrovoľníci sa tiež podieľali na prieskume trhu a výbere dodávateľa pred zadaním
objednávok. Mladí ľudia sa tiež týmto spôsobom oboznámili s činnosťou vyššieho územného
celku a jeho podporou projektov, ktoré realizujú samosprávy pre svojich občanov. Dotácia
z Banskobystrického kraja na tento projekt bola využitá veľmi efektívne, pretože so
zakúpeným náradím budú odteraz denne cvičiť mnohí, najmä mladí občania obce.
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