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na schválenie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena palubovej 
podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry na základe Výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 
15.11.2021 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie 
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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 30.11.2021 
 

 
 
   



 Dôvodová správa 
 

A. 

 
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 „zákon o fonde“), ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie podpory a rozvoja športu 
poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekty podpory športu na účel podľa § 1 
ods. 1 zákona o fonde.  
 
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 vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie 
technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na 
realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu 
mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej 
infraštruktúry. 

 
Na účely tejto výzvy sa rozumie:  

a) výstavbou investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej 
infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou;  

b) rekonštrukciou investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry s cieľom 
zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb 
existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej 
infraštruktúry, ktorá má za následok zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo 
zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného 
materiálu s porovnateľnými vlastnosťami;  

c) modernizáciou najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti 
majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú 
súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou 
vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok;  

d) technickým zhodnotením výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 
rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1.700,- EUR v úhrne 
za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok). Za technické zhodnotenie hmotného majetku v súlade s § 29 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa považujú aj výdavky na 
dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v 
úhrne za zdaňovacie obdobie 1.700,- EUR, ak sa organizácia rozhodne takéto výdavky považovať za 
výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj ak technické zhodnotenie v sume 1.700,- EUR a menej 
zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku. Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie 
prenajatého majetku vyššie ako 1.700,- EUR vykonané a odpisované nájomcom;  

e) športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo  
otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. 
z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
športe“);  

 
Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu je do 31.12.2024 
 
Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy žiadať o finančný príspevok na jeden projekt  
 
Žiadateľ je povinný preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných 
zdrojov.  



 
Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 40% z celkových 
oprávnených nákladov na projekt  

 
Fond na výzvu alokoval celkovú sumu finančných prostriedkov vo výške 20.000.000,- EUR. 
 
Finančný príspevok z fondu sa poskytuje v maximálnej výške 60 % oprávnených výdavkov z rozpočtu 
projektu žiadateľa s finančnými limitmi uvedenými nižšie. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt 
je limitovaná sumou 1.250.000,- EUR. 

            

Príspevok bude úspešnému žiadateľovi poskytovaný priebežne, a to nasledovne: 80 % objemu 
schváleného príspevku bude uvoľnených na bankový účet žiadateľa do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy; zvyšná časť schváleného príspevku bude uvoľnená na bankový účet žiadateľa do 30 
dní odo dňa predloženia vyúčtovania celého projektu a právoplatného kolaudačného, resp. iného 
rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry 

Mesto Trenčín sa rozhodlo podať žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt „Výmena palubovej 
podlahy a mobilných tribún v športovej hale“.  

 
Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Výmena palubovej podlahy 

a mobilných tribún v športovej hale“  vo výške 900.000,00 Eur bola vyčíslená na základe rozpočtu 
stavby.  
 
Výmena palubovky – veľká hala 
V rámci veľkej haly sa počíta s výmenou existujúcej palubovky. Existujúca palubovka je momentálne 
lepená na podlahovej betónovej doske, nový návrh počíta so športovým systémom, ktorý tvorí drevená 
parketová palubovka na dvojitom odpruženom rošte. Pôvodné drevené parkety budú odstránené a nová 
športová podlaha bude položená na existujúcu betónovú dosku, ktorá bude dodatočne opatrená aj 
novou hydroizolačnou vrstvou. 
 
Výmena tribún – veľká hala 
Existujúce tribúny pri hracej ploche veľkej haly budú nahradené novými teleskopickými tribúnami. Návrh 
počíta s dvoma tribúnami po stranách hracej plochy, každá tribúna bude mať k dispozícii 486 miest na 
sedenie, spolu na oboch tribúnach 972 miest. Sedačky sú navrhované pevné plastové s vysokým 
chrbtom. Tribúny bude možné zasunúť a zväčšiť tak priestor hracej plochy v prípade potreby. Ovládanie 
zasúvania a vysúvanie tribún sa uvažuje elektrické.  

 
 Dôvod, prečo sme sa rozhodli dať na schválenie tento návrh už na decembrovom Mestskom 
zastupiteľstve je termín podania žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorý je do 31.1.2022, zároveň podľa 
podmienok výzvy platí, že verejné obstarávanie musí byť vyhlásené do 31.01.2022 a preto nie je možné 
čakať na ďalšie MsZ. Týmto projektom nie je ohrozený projekt rekonštrukcie strechy, osvetlenia a iných 
prvkov Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne, ktorý bude v prípade dohody so SZĽH financovaný 
z projektu na obnovu športovej infraštruktúry národného významu.  

 
Finančné krytie na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 40% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, t. j. do výšky 360.000,00 EUR je kryté rozpočtom mesta Trenčín na 
rok 2022 – kapitálovými výdavkami na programe 8, podpr. 3, prvku 1: Športová hala 

 
 

 
B. 

 
Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výmena 
palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“.  

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy 
aplikovať postupy verejného obstarávania. 



 
Predpokladaná hodnota tejto zákazky  je max: 750 000,00 € bez DPH. 

 
 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena a) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak ide 
o podlimitnú zákazku alebo nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie 
stavebných prác, dodanie tovaru, ktorými sú potraviny a na poskytnutie služby podľa prílohy č.1 k 
zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších 5 predpisov, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty podľa aktuálne platných finančných 
limitov stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a /alebo vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre 
nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. Zámer 
vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný Mestským zastupiteľstvom v štádiu pred oficiálnym 
oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Výmena palubovej 
podlahy a mobilných tribún v športovej hale“. 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje: 
 
 

a) predloženie Žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pre projekt „Výmena palubovej 
podlahy a mobilných tribún v športovej hale“, 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. 40% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. do výšky 360.000,00 
EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

e) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 750 000,00 € bez DPH, ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy 
o dielo/zmlúv o dielo, s tým, že zmluva/zmluvy budú uzavreté 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  31.12.2022 uzavretá účinná zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie projektu 
v zmysle žiadosti Mesta Trenčín, tak zmluva o dielo/zmluvy o dielo zaniknú. 


