		k bodu č.:17
Informatívna správa o rekonštrukčných prácach na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.

Vážené Mestské zastupiteľstvo!
	S výstavbou zimného štadióna sa začalo ešte v roku 1972 v rámci bývalej akcie „Z“. Stavba bola ukončená a skolaudovaná Mestským úradom až v roku 1992. V uvedenom období bola neustále užívaná  pre potreby ľadového hokeja, krasokorčuľovania, neskôr rýchlokorčuľovania ap. Rekonštrukčné práce na zimnom štadióne sa v minulosti vykonávali vždy pri príležitosti športových akcií, na ktorých sa Mesto SNV ako usporiadateľ zúčastnilo /SZU 1987, MSJ 1991, MS „C“ ap/.
Ku komplexnej rekonštrukcii vykonávanej po etapách sa prikročilo až v poslednom období. V roku 2007 na našom zimnom štadióne sa za 995 817 € (30 mil. Sk) zrekonštruovala ľadová plocha a moderný systém chladenia, ale aj nové mantinely, striedačky a plexisklá. Práce zabezpečovala STEZ. V nasledovných rokoch sa na rekonštrukčných prácach pokračovalo. Výsledkom je dnešný stav zimného štadióna. Dovoľte, aby sme Vám predložili informáciu o stave rekonštrukčných prác s výhľadom na rok 2010.
Súčasný stav:
	Na stavbe boli v roku 2008 zrekonštruované sociálne zariadenia pre verejnosť a oprava strechy zimného štadióna. Boli začaté práce na úprave hľadiska zimného štadióna /výmena podláh, modernizácia sedadiel/ a úprava vstupného vestibulu ZŠ. V roku 2009 boli tieto práce ukončené a začalo sa so stavbou: „Prístavba šatní“. Súbežne s týmito prácami prebiehali činnosti na realizácii technických zariadení spojených s prípravou zimného štadióna na hokejovú extraligu. Išlo o rekonštrukciu ozvučenia, realizáciu bezpečnostného kamerového systému a turniketov. Bola vyhodnotená súťaž na dodávku moderného informačného systému „Jumbotronu“. Na dovybavenie tohto zariadenia bolo zapožičané dve videoobrazovky o rozmeroch 3,6 x 2,4 m a pracovisko videoréžie. V súčasnosti všetky zariadenia sú ukončené a sú k dispozícii prevádzkovateľovi ZŠ.
Stavba „Prístavba šatní“ je vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Predpokladaný termín jej ukončenia je do 30.11.2009. Rekonštrukcia ZŠ by mala pokračovať ďalšou stavbou: „Rekonštrukcia existujúcich šatní“, kde je predpoklad ukončenia v 1.Q.2010. Na financovanie tejto časti nie sú v súčasnosti v rozpočte Mesta vyčlenené prostriedky.

Financovanie stavby /viď tabuľková príloha/:

Na rekonštrukčné práce boli získané nasledovné zdroje: 
Dotácie zo ŠR
Dotácia z MF SR vo výške 	995 917,57 Eur / 30,0 mil. Sk	/11 mil. BV, 19 mil. KV./
Dotácia z MŠ SR vo výške 	165 969,59 Eur / 5,0 mil. Sk	/KV/

Spolu dotácia			35,0 mil. Sk 

Vlastné zdroje Mesta SNV
Rozpočet 2009 vo výške 		330 000 Eur / 994 158,-Sk		/KV/	
Potreba pre rok 2010 vo výške 	834 106,39 Eur / 25 128 289,41 Sk /KV+BV/


Záver:	
	Rekonštrukčné práce na zimnom štadióne, ktoré sa realizovali v r.2007 až 2009, príp.2010 predstavujú komplexnú rekonštrukciu zimného štadióna. V tomto období bolo vynaložené na rekonštrukčné práce cca 1,5 mil. Eur. Vysoký stav rozpracovanosti stavby si vyžaduje dofinancovanie stavby, rýchle ukončenie prác a uvedenie do života celého zimného štadióna. Rekonštruované priestory a ich technické vybavenie zaradia zimný štadión v Spišskej Novej Vsi po jeho rekonštrukcii k najlepším športovým stánkom na Slovensku.
Napriek týmto skutočnostiam je potrebné ešte v r.2009 rozhodnúť v zmysle pravidiel o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Mesta o tom, či náklady na ukončenie zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi budú zaradené do výdavkovej časti rozpočtu Mesta na rok 2010.
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