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Vedenie P-ÚLT SLA
Ing. Ladislav Šándor – predseda ÚLT
Členská schôdza ÚLT SLA
Dňa 3.5.2019
Miesto: Piešťany

VAŠA ZNAČKA:

NAŠA ZNAČKA: 3/05/2019MG/

PIEŠŤANY, DŇA: 3.5.2019

Vec: Návrh na odsúhlasenie projektu “Podpora nových stredísk lyţovania na tráve”.
Zdôvodnenie:
Dlhodobým zámerom SLA, ale aj ÚLT je rozšírovanie aktívnych lyţiarských stredísk lyţovania na tráve a s tým
aj súvisiacej členskej základne.
Pravdou je, ţe dnes je jedinou oficiálnou základňou v SR - lyţovania na tráve, lyţiarske stredisko Ahoj pri
Piešťanoch, ktoré je aj finančne podporované zo strany ÚLT.
Okrem toho je tu lyţiarske stredisko pri Ţiari nad Hronom, ktoré funguje cca 3 roky a nedostalo doposiaľ z ÚTL
ani euro podpory. Všetky náklady spojené s tréningovým procesom, od prenájmu svahu, kosenia, nákupu materiálu a
vybavenia spojeného s tréningovým procesom znáša iba Luboš Suchý.
Dnes je tu aj nádej, ţe by sa mohlo rozbehnúť nové stredisko lyţovania na tráve v obci Čechy. Záujem a
podmienky pre trávne lyţovanie v tejto obci s najniţšie poloţenom lyţiarskom stredisku v SR tu určite je.
Osobne si myslím, ţe je čas prejsť od verbálnej deklarácie záujmu k tej praktickej. Podpora vo výške 1000 € pre
stredisko predstavuje cca 2% percentá z celkového rozpočtu ÚLT a z týchto finančných prostriedkov, by sa hradilo iba
kosenie, PHM, elektrická energia za vlek, prípadne preprava kosačky.
Na záver môjho zdôvodnenia si dovolím prezentovať skutočnosť, ţe je to určite krok správnym smerom.
Finančná podpora zo strany ÚLT je skôr prejavom reálneho záujmu podpory vzniku nových lyţiarských stredísk a určite
nie je finančnou záťaţou pre rozpočet ÚLT.
Návrh:
Navrhujem, aby z rozpočtu ÚLT bola odsúhlasená finančná na podporu nových lyţiarskych stredisk:
1. Ţiar nad Hronom vo výške 1000 € (2% z rozpočtu ÚLT)
2. Obec Čechy vo výške 1000 € (2% z rozpočtu ÚLT).
Finančné prostriedky budú účelovo viazané iba na úhradu kosenia, PHM, elektrickej energie za vlek, prípadne
prepravu kosačky.
Ak nedôjde z akéhokoľvek dôvodu k ich vyčerpaniu do konca 9.2019, budú pouţité podľa rozhodnutia P-ÚLT.
Opora v stanovách:
Stanovy SLA článok 21., odstavec 21.3 písmeno c.
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O tejto skutočnosti ţiadam hlasovať s tým, ţe v zápise bude vyššie uvedený text (vec, zdôvodnenie, návrh, opora
v stanovách). Taktieţ ţiadam, aby záznam o hlasovaní bol zaznamenaný v zápise (podľa organizačných zloţiek na
základe delegačného kľúča) a do prílohy zápisu ţiadam aj tento list (ţiadosť) priloţiť ako prílohu a to v zmysle Stanov
SLA článok 11., odstavec 11.10., písmeno f.

Názov organizačnej zložky
Ski Klub Brezno

Počet hlasov
1

LK Remas Piešťany

5

Ski Klub Piešťany

1

Snow Ski Stars

1

TJ Vysoké Tatry

2
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V Piešťanoch dňa 3.5.2019

Martin Gavalier
Delegát členskej schôdze
zastupujúci Ski Klub Piešťany

