MsZ: 25. 8. 2015
bod „Rôzne“
Dôvodová správa

Uznesením vlády SR bola schválená v rámci projektu „Financovanie rekonštrukcie,
modernizácie a budovania futbalových štadiónov“ pre štadióny kategórie 2 s kapacitou do
3.000 divákov dotácia vo výške 750 tisíc eur na rekonštrukciu futbalového štadióna aj pre
mesto Prievidza s podmienkou dofinancovania realizácie rekonštrukcie vo výške 500 tisíc eur.
Dotácia od vlády je určená na výstavbu nových tribún a dodávku sedačiek.
Na základe uvedených skutočností mesto Prievidza v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
objednalo zhotovenie diela – vypracovanie štúdie „Rekonštrukcia futbalového štadióna
v Prievidzi“.
Podkladom na vypracovanie štúdie boli infraštruktúrne kritéria, ktoré musí spĺňať futbalový
štadión kategórie 2 podľa smernice UEFA, nakoľko ich splnenie je podmienkou pridelenia
dotácie ako aj identifikované požiadavky zo strany Slovenského futbalového zväzu stanovené
na základe obhliadky štadióna v Prievidzi.
Spracovaná štúdia je rozdelená na dve etapy a to:
1. etapa: štadión 2. kategórie podľa smernice UEFA
2. etapa: vízia – štadión 3. kategórie podľa smernice UEFA

Materiál bol predmetom spoločného pracovného rokovania zástupcov vedenia mesta,
zamestnancov odboru výstavby MsÚ, zástupcov TSMPD za správcu športoviska a predsedu
poslancov mestského zastupiteľstva dňa 14.8.2015.

Odbor výstavby upozornil na nasledovné nedostatky.
V predloženej štúdii je potrebné pre prvú etapu riešenia rekonštrukcie a modernizácie
štadióna doplniť :
-

bezkolízne riešenie vstupu osôb (návštevníkov) a vjazd motorových vozidiel do areálu
doplniť obnovu trávnika s odvodnením terénu a zavlažovaním, alternatívne
odvodnením terénu, umelou trávou (pre I. ligu je potrebné riešiť vyhrievanie trávnika)
doplniť rekonštrukciu osvetlenia (súčasné osvetlenie nevyhovuje žiadnej kategórii
štadióna)
doplniť generálnu opravu strechy existujúcej tribúny
doplniť riešenie statickej dopravy (návrh 600 parkovacích miest v pešej dostupnosti do
15 min. od štadióna)

Následne bol projekt predložený na rokovanie MsR dňa 18.08.2015. V rámci prerokovania
boli prerokované rôzne názory a súčasne boli aj odprezentované závery z pracovného
rokovania zo dňa 14082015 s tým, že MsR prijala uznesenie č. 427/15:
číslo: 427/15 zo dňa 18.8.2015
Mestská rada
I.

berie na vedomie
informácie o projekte rekonštrukcie futbalového štadióna v Prievidzi a doplňujúcu
informáciu z FC Baník HN Prievidza a Handlová k plánovanej rekonštrukcii
futbalového štadióna zo dňa 14. 8. 2015,

II.

odporúča primátorke mesta
a) v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 4.6.2015 vyzvať zhotoviteľa diela „Projekt
rekonštrukcie futbalového štadióna v Prievidzi“ spoločnosť HD, s.r.o., Statika
a znalectvo stavieb, Chrenovec-Brusno 551, Ing. Dušan Homola na odstránenie
nedostatkov projektu a to v doplnení a aktualizovaní položiek v odhade
realizačných nákladov 1. etapa:
- doplnenie položiek rozpočtu o položku: cena vrátane DPH,
- bezkolízne riešenie vstupu osôb (návštevníkov) a vjazd motorových vozidiel do
areálu
- doplnenie položky: obslužné el. technológie v zmysle správy vypracovanej
autorizovanou osobou Ing. Jána Löčei podľa bodu 2.1.3 na str.6, v ktorom konštatuje
nevyhovujúci stav umelého osvetlenia v žiadnej hodnotenej kategórií,
- doplnenie položky generálnej opravy strechy existujúcej tribúny pre divákov,
- doplnenie položky obnovy trávnika s alternatívou prírodného alebo umelého
trávnika, vrátane vyhrievania a odvodnenia (pre I. ligu je potrebné riešiť vyhrievanie
trávnika)
- doplnenie položky statickej dopravy - parkovacie miesta v počte 600 ks (v pešej
dostupnosti do 15 min. od štadióna)
- prípadnú aktualizáciu prechádzajúcich položiek o položky, ktoré zohľadňujú
náklady na likvidáciu existujúcich objektov,
b) vyzvať FC Baník HN Prievidza a Handlová, so sídlom v Handlovej, Údernícka 48,
o preukázanie záväzného stanoviska financujúcej banky k spolufinancovaniu projektu
futbalového štadióna.

