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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

17.  7. 2020 

 

 

PREDMET:   

Súhlas so spolufinancovaním projektu Revitalizácia atletického štadióna a poverenie primátora 

k podpisu zmluvy so Slovenským atletickým zväzom 

 

Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

Spracovali:   Ing. Darina Paveleková , Ing. Vladimír Hovaňák  

  

     

 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. Súhlasí: 

 

- so spolufinancovaním projektu Revitalizácia atletického štadióna vo výške minimálne 40 % 

z celkových výdavkov na rekonštrukciu. 

2. Poveruje: 

 

 - primátora mesta k podpisu zmluvy so Slovenským atletickým zväzom 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

Zmluvou o podpore národného športového projektu uzatvorenou dňa 21.11.2019 medzi 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) 

ako poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a Slovenským atletickým zväzom ako 

prijímateľom prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 74 ods. 2, § 75 ods. 1 písm. b) a ods. 7 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o športe") a na základe bodu B.6 Uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 285 z 12. júna 2019 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej 

infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021, poskytlo Ministerstvo Prijímateľovi 

príspevok na národný športový projekt z programu 026 Národný program rozvoja športu v SR 

(podprogram 026 04 Športová infraštruktúra). 

 

Mesto Spišská Nová Ves požiadalo Slovenský atletický zväz o príspevok z tohto národného programu 

na realizáciu projektu Revitalizácia atletického štadióna v Spišskej Novej Vsi. Žiadosť 

o príspevok bola schválená a Slovenský atletický zväz poskytne formou refundácie sumu vo výške 

250 000,- € na podporu rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Spišskej Novej 

Vsi na pozemku, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 3685/1 

a 3683/1, výmera: 16811,45m² a 1184,98 m2, druh pozemku: Ostatná plocha a Zastavaná 

plocha a nádvorie, vlastník: mesto Spišská Nová Ves, nachádzajúcom sa v katastrálnom 

území: Spišská Nová Ves,  obec: Spišská Nová Ves, okres: Spišská Nová Ves, vedený 

Okresným úradom Spišská Nová Ves – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.  1. 

Projekt "Revitalizácia atletického štadióna v Spišskej Novej Vsi" v sebe zahŕňa búranie 

pôvodnej  prevádzkovej budovy a kompletnú rekonštrukciu oválu spolu so sektormi 

technických disciplín. Asanácia pôvodnej prevádzkovej budovy je nevyhnutná vzhľadom na 

jej havarijný stav, a taktiež kvôli požadovanému rozšíreniu rozmerov atletického oválu. 

Vznikne tak 6 - dráhový 400 metrový ovál s 8- dráhovou rovinkou s umelým povrchom, ktorý 

bude spĺňať kritéria Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF. Celkové 

projektované náklady sú vo výške 1,146 mil. € s DPH.  

 

  
Rozpočet na základe 

projektu 

Plánovaná úspora 

(VO, svojpomocné 

práce) 

 

Búranie pôvodnej prevádzkovej budovy 228 tis. € 80 tis. €   

 
Vybudovanie kompletného 6 - dráhového 

atletického oválu s 8 – dráhovou rovinkou 
530 tis. € 477 tis. €   

 

Vybudovanie sektorov technických disciplín  388 tis. € 349 tis. € 
 

  
SPOLU 1 146 tis. € 906 tis. € 

 

Dotácia 250 tis. € 250 tis. €  
 

Potreba VZ mesta 896 tis. € 656 tis. €  
 



Predpokladaný odhad úspory po verejnom obstarávaní je cca minimálne 10 %. Zároveň mesto 

uvažuje s asanáciou budovy vlastnými mestskými organizáciami, čo prinesie ďalšiu úsporu. 

Odhadované náklady na ňu predstavujú len 80 tis. € oproti projektovaným 228 tis. € a sú už 

zahrnuté do schváleného rozpočtu Oddelenia výstavby a dopravy na rok 2020.  

 

Vyššie uvedený postup bude znamenať zníženie celkových nákladov stavby na 906 tis. € 

oproti projektovaným 1, 146 mil. €.  

 

Požiadavkou Slovenského atletického zväzu je vybudovanie atletického oválu a sektorov 

technických disciplín. To musí byť na základe zmluvy zrealizované do 31.12.2021. Až 

následne po predložení potrebných rozhodnutí o povolení riadnej prevádzky dôjde ku 

refundácii oprávnených nákladov vo výške 250 tis. €.  

Požadovaná výška spolufinancovania je  minimálne 40% z celkových výdavkov na 

rekonštrukciu. 

 

Po rokovaniach s predstaviteľmi Slovenského atletického zväzu sa dospelo ku dohode 

o etapizácii projektu. V časovom a finančnom vyjadrení to znamená nasledovné: 

 

  2020 2021 2022 SPOLU 

 

Búranie pôvodnej 

prevádzkovej budovy 

80 tis. € 

(v rozpočte 

OVaD na rok 

2020) 

 
  80 tis. € 

 

 Vybudovanie kompletného  

6 - dráhového atletického 

oválu s 8 – dráhovou 

rovinkou 

 477 tis. €   477 tis. € 
 

 

Vybudovanie sektorov 

technických disciplín  
 170 tis. € 179 tis. € 349 tis. € 

 

  
SPOLU 80 tis. € 647 tis. € 179 tis. € 906 tis. €  

Dotácia  250 tis. €   250 tis. €  

Potreba VZ mesta 80 tis. €  397 tis. € 179 tis. € 656 tis. €  
 

Finančné prostriedky na dofinancovanie projektu bude Mesto Spišská Nová  Ves hľadať 

prioritne z externých zdrojov (Slovenský atletický zväz, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu, Fond na podporu športu, Slovenský olympijský a športový výbor, Košický 

samosprávny kraj. ) 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 14. 7.  2020 


