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Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

Minimálne 40% spolufinancovanie výstavby 
Spracovanie projekt 
  

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
  
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa č. 3 
Zámer na predloženie žiadostí o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a  výstavbu 

atletických štadiónov 
 
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z12. júna 2019 k Výstavbe, modernizácii 
a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 -2021 budú v rozpočte 
kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenené finančné 
prostriedky v objeme 5mil. eur, ktoré budú poskytnuté Slovenskému atletickému zväzu na 
rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov.Za týmto účelom Slovenský atletický zväz vyzýva 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a výstavbu atletických 
štadiónov.  
Cieľ a zámer projektu - cieľom projektu je vytvoriť pre deti, mládež a verejnosť podmienky na 
športovanie v bezpečnom a atraktívnom prostredí pod odborným vedením v atletike, druhom 
najmasovejšom športe na Slovensku a zároveň v jednom z najpopulárnejších športov na Slovensku 
a vo svete. Zámerom projektu je realizácia rekonštrukcie alebo výstavby 15 –20 atletických 
štadiónov.  
Podmienky a kritériá výberu oprávnených prijímateľov  
Žiadateľ –oprávnený prijímateľ (ďalej len „oprávnený prijímateľ“) finančných prostriedkov musí 
mať vysporiadané vlastnícke, resp. nájomné vzťahy k atletickému štadiónu, resp. k pozemkom a 
objektom. V prípade, že oprávnený prijímateľ finančných prostriedkov je obec alebo samosprávny 
kraj, v mieste ich samosprávneho pôsobenia musí existovať aktívny atletický klub. V prípade iných 
oprávnených prijímateľov finančných prostriedkov je podmienkou, že v mieste atletického 
štadióna musí existovať aktívny atletický klub.  
Oprávnený prijímateľ finančných prostriedkov (aj sprostredkovane prostredníctvom správcu 
atletického štadióna)musí akceptovať, resp. zabezpečiť: 

 bezplatný vstup športového reprezentanta SR v atletike v určenom čase, resp. počas 
prevádzkových hodín a absolvovanie tréningového procesu (v nevyhnutných prípadoch sa 
čas vyhradený pre reprezentantov určí dohodou medzi majiteľom, resp. nájomcom a 
Slovenským atletickým zväzom), 

 konanie atletických podujatí vsúčtemax.30 dní ročne, určených Slovenským atletickým 
zväzom len za reálne preukázané a s podujatím spojené prevádzkové náklady (Slovenský 
atletický zväz bude povinný oznámiť požiadavku minimálne 2 mesiace pred konaním 
podujatia), po dobu minimálne 20 rokov po ukončení rekonštrukcie alebo výstavby 
atletického štadióna, resp. od dátumu poskytnutia poslednej finančnej čiastky na 
rekonštrukciu alebo výstavbu atletického štadióna, 

 kritériá výberu budú zohľadňovať aktuálne podmienky pre atletiku v danej lokalite, tradíciu 
(históriu), výsledky (úspešnosť), prácu s mládežou, počet aktívnych členov, počet 
aktívnych trénerov, potenciál pre ďalší rozvoj (počet obyvateľov v lokalite, spádovosť), 
aktivitu pri organizovaní súťaží, sumu spolufinancovania, príp. ďalšie podporné kritériá 
(napr. podpora atletického klubu z obce alebo samosprávneho kraja),  

 pre výber jednotlivých atletických štadiónov, ktoré budú financované z projektu, bude 
zriadená odborná hodnotiaca komisia a návrh komisie bude schvaľovať Výkonný výbor 
Slovenského atletického zväzu.  

Oprávnení prijímatelia finančných prostriedkov budú zoradení v poradí, pričom v prípade, že 
vybraný žiadateľ odmietne schválené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, suma bude 
schválená žiadateľovi, ktorý je najvyššie v poradí žiadateľov, ktorí splnili podmienky výberu, ale 
neboli vybraní.  
Oprávnení prijímatelia finančných prostriedkov na realizáciu projektu Majitelia, príp. dlhodobí 
nájomcovia atletických štadiónov – obce, samosprávne kraje, atletické kluby. Priamy realizátor je 



 

 

povinný preukázať, že je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom športovej 
infraštruktúry alebo k nej má iný obdobný vzťah (napr. majetok tvoriaci športovú infraštruktúru 
mu bol zverený do správy) a zároveň je oprávnený realizovať investície do tejto športovej 
infraštruktúry.  
Spôsob financovania projektu  
Minimálna suma spolufinancovania rekonštrukcie alebo výstavby jedného atletického štadióna 
vrátane jeho nevyhnutného technického, sociálneho a materiálneho vybavenia z vlastných alebo 
iných zdrojov oprávneného prijímateľa finančných prostriedkov je 40 % z celkového rozpočtu 
rekonštrukcie alebo výstavby.  
Maximálna suma určená na rekonštrukciu alebo výstavbu jedného atletického štadióna vrátane 
jeho nevyhnutného technického, sociálneho a materiálneho vybavenia z finančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu prostredníctvom Slovenského atletického zväzu je 400 000 eur. Poskytnuté 
prostriedky na jednotlivé projekty budú členené na základe typu realizovaného atletického štadióna 
a na základe ďalších súvisiacich realizovaných investícií v týchto orientačných výškach: 

 400 metrov, 8 dráh   400 000,-€ 
 400 metrov, 6 dráh   300 000,-€ 
 400 metrov, 4 dráhy  250 000,-€ 
 300 metrov, 4-6 dráh  100 000,-€ 

 
Účelové určenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu  
Finančné prostriedky sú účelovo určené na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov v 
Slovenskej republike vrátane ich nevyhnutného technického, sociálneho a materiálneho vybavenia, 
najmä na: 

 rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom s 
umelým povrchom,  

 vo výnimočných prípadoch rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov s 300-metrovým 
atletickým oválom s umelým povrchom v prípade lokalít, kde pôsobia atletické kluby, ktoré 
majú dlhoročnú tradíciu a úspešne pracujú s mládežou a kde nie je možnosť výstavby 400-
metrových atletických oválov s umelým povrchom.  

Nevyhnutným technickým, sociálnym a materiálnym vybavením sú potrebné objekty a ich 
miestnosti (budova tribúny, šatne, sociálne zariadenia, technické miestnosti, sklady a pod.), 
zariadenia a materiál (doskočiská, prekážky, vrhačské klietky, výsledkové tabule, meracie 
zariadenia a pod.).  
 
Subjektom zodpovedným za plnenie podmienok použitia finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu bude v celom projekte SAZ, ktorý bude zastrešovať zmluvné vzťahy so všetkými 
priamymi realizátormi.  
Jednotlivými zmluvami budú riešené všetky práva , povinnosti a podmienky medzi SAZ a 
priamym realizátorom projektu –prijímateľom finančných prostriedkov. V zmluve bude zároveň 
riešené aj prenesenie plnej zodpovednosti a povinnosti náhrady škody alebo vrátenia finančných 
prostriedkov priameho realizátora projektu –prijímateľa finančných prostriedkov za prípadné 
sankcie následne uložené na základe zistení kontrolných orgánov. 
Za účelom eliminácie najčastejšie sa vyskytujúcich problémov pri realizácii stavebných prác budú 
z hľadiska finančného riadenia a finančných tokov prijaté nasledovné opatrenia:  
-pred začiatkom projektu musia byť kompletne vysporiadané pozemky a majetkové práva,  
-zmluva medzi realizátorom a dodávateľom bude obsahovať klauzulu, že všetky náklady súvisiace 
so stavbou sú súčasťou zmluvnej ceny a dodávateľ je povinný dodať dielo v požadovanej 
kvalite(podmienky v zmluve medzi priamym realizátorom a SAZ) za cenu stanovenú verejným 
obstarávaním a zmluvou o dielo. 



 

 

Pre zabezpečenie požadovanej kvality diela, stanoví SAZ v zmluve s priamym realizátorom 
projektu  – prijímateľom finančných prostriedkov, podmienky ktoré tento musí dodržať. Mimo 
iných, budú obsahovať aj: 

 povinnosť dodržania pravidiel verejného obstarávania 
 povinnosť aby projekt a konštrukčné riešenia atletických štadiónov v rámci možností (400 

metrové štadióny) spĺňali kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF v 
zmysle technického manuálu IAAF “  

 povinnosť, že polyuretánové povrchy atletických štadiónov musia mať platný certifikát 
IAAF, vrátane značenia športových plôch nástrekom (čiarovanie) a musia byt realizované 
firmou, ktorá v rámci verejného obstarávania doloží vlastnú referenciu realizácie 400 
metrovej atletickej dráhy s certifikáciou IAAF v posledných štyroch rokoch, 

 povinnosť dovybavovať atletické štadióny len IAAF certifikovaným náradím a náčiním, 
 povinnosť dať na vyjadrenie poverenému zástupcovi SAZ súťažné podmienky pri zadávaní 

verejného obstarávania, 
 povinnosť stanoviť v zmluve čiastkové míľniky realizácie diela. Pri neplnení týchto 

míľnikov bude SAZ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez akéhokoľvek nároku na 
kompenzáciu už vynaložených nákladov priameho realizátora.  

Zároveň tiež povinnosť dokladať prehľad spolufinancovania diela, 
- záväzok zabezpečiť prevádzkové náklady investície na nasledujúcich 20 rokov, 
- možnosť, že v prípade nerozdelenia celkovej sumy poskytnutej ministerstvom medzi 

priamych realizátorov, alebo v prípade vrátenia/zrušenia niektorého z projektov, SAZ môže 
tieto prostriedky dodatočne a spätne prerozdeliť medzi iných priamych realizátorov (taktiež 
tých, ktorí už obdržali dotáciu),a v prípadoch hodných osobitného zreteľu aj prekročiť 
schválené maximálne sumy na jednotlivé typy realizovaných atletických štadiónov. 

Proces poskytnutia podpory a postupnosť jednotlivých krokov  
Po schválení predloženého materiálu na rokovaní vlády SR budú v rámci realizácie projektu 
uskutočnené nasledovné úkony:  
a) podpis zmluvy o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000 000 eur na „Projekt 
rekonštrukcie a výstavby atletických štadiónov“ medzi MŠVVaŠa SAZ,  
b) schválenie priamych realizátorov-oprávnených prijímateľov finančných prostriedkov, ktorým 
bude poskytnutá podpora vrátane schválenia výšky podpory pre jednotlivé subjekty príslušným 
orgánom SAZ,  
c) uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi SAZ a jednotlivými priamymi realizátormi-oprávnených 
prijímateľov finančných prostriedkov. 
Časový harmonogram realizácie projektu  
Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 15. august 2019,  
Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 15. september 2019,  
Dátum vyhodnotenia predložených žiadostí: 15. október 2019,  
Termín ukončenia realizácie rekonštrukcie alebo výstavby atletických štadiónov: 31. december 
2021  
 
Predpokladané náklady na výstavbu 300 m atletickej dráhy 
 

- náklady na projektovú dokumentáciu – 6720, 00 Eur – 8.280 Eur (mesto má dve cenové 
ponuky) 

- pravdepodobné náklady na realizáciu - 156 532,66  (zemné práce, zakladanie, umelý 
povrch) 

- práce nezahŕňajú terénne úpravy, čiarovanie a technické a sociálne zázemie a nákup 
certifikovaného vybavenia.  



 

 

 
Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ..../2019 z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 09. 09. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 
 schvaľuje zámer na predloženie žiadostí o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a  

výstavbu atletických štadiónov 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

  

  

 


