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Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
 
 
V Trenčíne 22.2.2021 
 

 
   



 Dôvodová správa 
 

 
Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je právnickou osobu zriadenou zákonom č. 310/2019 Z. z. o 
Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZoFNPŠ“), ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie podpory a rozvoja športu poskytovaním 
finančných prostriedkov formou príspevku na projekty podpory športu.  

Fond v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, 
rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry (ďalej len „príspevok“), a to za účelom 
utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej 
republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane 
zdravotne postihnutých občanov. 

Cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu 
mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej 
infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne a kvality 
existujúcej športovej infraštruktúry. 

Žiadateľ je povinný preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných 
zdrojov.  
Žiadateľ v žiadosti preukáže, že z celkových oprávnených nákladov bude projekt financovaný z 
vlastných zdrojov alebo inými subjektmi, pričom v žiadosti uvedie všetky subjekty, ktoré sa budú 
podieľať na spolufinancovaní projektu a výšku spolufinancovania.  

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových 
oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky poskytnutého 
príspevku. 

Koniec termínu podávania žiadosti o poskytnutie príspevku je 31.3.2021.  

Konečný termín čerpania príspevku je 31.12.2023. 

 

Fond alokoval na program podľa tejto výzvy na rok 2020 sumu 15.000.000,- EUR. 

Finančný príspevok z fondu sa poskytuje maximálne do 50% oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu 
s finančnými limitmi uvedenými nižšie.  
Minimálna výška príspevku je limitovaná sumou 50.000,- EUR.  

Maximálna výška príspevku je 10 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu. 

Príspevok sa bude čerpať vždy pri zachovaní princípu „pro rata“, t.j. v rámci vyúčtovania musí byť 
preukázateľne zdokladované aj vynaloženej alikvotnej časti spolufinancovania.  
Príspevok bude úspešnému žiadateľovi poskytovaný priebežne, a to nasledovne:  
 a) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa 
predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných 
zdrojov,  

 b) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa 
predloženia riadneho vyúčtovania použitia prvej tranže finančných prostriedkov a predloženia podkladov 
preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov k druhej tranži 
príspevku,  

 c) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa 
predloženia riadneho vyúčtovania použitia druhej tranže finančných prostriedkov a predloženia 
podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov k tretej 
tranži príspevku,  



 d) 10 % objemu schváleného príspevku na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa predloženia 
vyúčtovania celého projektu, ktoré budú uvoľnené až po predložení právoplatného kolaudačného, resp. 
iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry.  

 
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, 
najmenej však v sume 20,- EUR a najviac však v sume 1.000,-EUR.  

Administratívny poplatok je nevratný. 

Mesto Trenčín sa rozhodlo podať žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt „Modernizácia 
Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“. Dňa 5.11.2020 bolo vydané na stavbu „Modernizácia 
Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ právoplatné stavebné povolenie. 

 Projekt stavby rieši návrh modernizácie Zimného štadióna Pavla Demitru.  Zimný štadión bol 
otvorený 17.1.1960. Štadión má kapacitu 6 150 divákov. Riešený objekt je umiestnený v meste Trenčín 
na adrese Považská 1705/34, na parcelách číslo 1553/55, 1553/108, 1553/109, 1553/111, 1553/112, 
1553/113, 1553/117, 1553/118, 1553/119, 1553/120, 1553/121, 1553/122, 1553/142, 1567/16, 1567/17, 
na rovinatom území. Pôdorysné rozmery sú 113 x 73 m s výškou objektu 31 m. Objekt má 4 nadzemné 
podlažia. Nosná konštrukcia objektu je tvorená z väčšej časti oceľovými prvkami. Obvodový plášť v 
úrovni 1.NP je tvorený betónovými stenami. Obvodové steny administratívnej (južnej) časti objektu sú 
murované. Na podlažiach 2.NP – 4.NP je objekt opláštený z južnej a východnej strany kopilitovými 
stenami a zo severnej a západnej strany sendvičovou hliníkovou fasádou. Hlavnú strechu objektu tvoria 
oceľové priestorové väzníky s väznicami, do ktorých je kotvená krytina zo súvrstvia pozinkovaného 
trapézového plechu s vrstvou tepelnej izolácie medzi nimi. V strede strešnej konštrukcie sa nachádza 
svetlík, ktorého výplň tvoria kopilitové tvarovky. Strechu o 10 m prevyšujú nosné oceľové stĺpy, ktoré sú 
zaistené napínacími lanami s prierezom 100 mm. Oceľové laná sú kotvené do železobetónových 
kotevných blokov. Strechu vedľajšieho vstupu (východná časť objektu) tvoria oceľové vazníky s 
väznicami, na ktorých sú uložené kopilitové tvarovky a vrstva trapézového plechu. Ostatné menšie 
strechy sú tvorené súvrstvím tepelnej izolácie a povlakovej hydroizolácie, na nosnej vrstve zo 
železobetónových dosiek. Účel objektu zostáva nezmenený, naďalej sa jedná o zimný štadión, v ktorom 
sa konajú hokejové zápasy v zimnom období, hokejbal a spoločenské akcie, ako napr. koncerty, v 
letnom období. Štadión slúži verejnosti a hokejovému klubu Dukla Trenčín, ktorý využíva 
administratívne priestory pre zázemie klubu. 
 
Modernizácia Zimného štadióna P. D. v Trenčíne bude zahrňovať: kompletnú novú strešnú konštrukciu, 
prípravu na fotovoltaiku, hlavné pod stropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprúdu a elektro 
rozvody. 
 
Finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu, t.j. max. do výšky 1.500.000 € budú zabezpečené z hospodárskeho 
výsledku Mesta Trenčín za rok 2020, ktorého rozdelenie bude predložené pri schvaľovaní Záverečného 
účtu Mesta Trenčín za rok 2020  na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 19.5.2021.  

Primátor mesta Trenčín sa zaväzuje, že na májové Mestské zastupiteľstvo predloží návrh na rozdelenie 
hospodárskeho výsledku za rok 2020 a súčasne návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021 v zmysle vyššie 

uvedeného. 

Dôvod, prečo sme sa rozhodli dať na schválenie tento návrh už na marcovom Mestskom zastupiteľstve 
je termín podania žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorý je do 31.3.2021, zároveň podľa podmienok 
výzvy platí, že verejné obstarávanie musí byť vyhlásené do 31.03.2021 a preto nie je možné čakať až 
na májové zastupiteľstvo. 

 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje: 
A. 
 

a) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pre projekt „Modernizácia 
Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 50% z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom príspevky z fondu sa 
poskytujú  max. do 50% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 1.500.000 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

 

B. 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných 
prác „Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky maximálne: 2.500.000 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a 
výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo, s tým, že zmluva bude uzavretá s odkladacou 
podmienkou účinnosti, ktorou bude to, že medzi Mestom Trenčín a poskytovateľom príspevku, ktorým 
je Fond na podporu športu bude uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie 
projektu v zmysle podanej žiadosti  Mesta Trenčín  s tým, že ak nebude do  31.03.2022 uzavretá účinná 
zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu v zmysle žiadosti Mesta Trenčín, tak zmluva o 
dielo zanikne. 
V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej 
žiadosti  Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok vo výške menej ako 1.100.000,-€, tak 
zmluva zaniká, nakoľko nižší finančný príspevok neumožňuje realizovať ucelenú a funkčnú časť diela.  
V prípade, ak by Mesto Trenčín nezískalo príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej 
žiadosti  Mesta Trenčín v plnej výške, ale získalo by príspevok vo výške rovnej alebo viac ako 
1.100.000,-€, tak sa bude realizovať len časť diela v rozsahu určenom mestom, v závislosti od 
zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť diela.  

 

 

 
 

 


