
Informácia o  projekte 

 

 
                                                                        Mestské zastupiteľstvo: 29.3.2021 
 
                                                                        Predkladá: Mgr. Ivan Benca 
                                                                      vedúci  referátu pre projekty a investície    
 
 
 
Zmena celkového rozpočtu projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej 

haly v Prievidzi“   

 

 
Názov projektu: Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly v Prievidzi 

Pôvodný rozpočet 
Celkový rozpočet projektu : 440 029,63 € 
Požadovaná výška príspevku z Fondu na podporu športu: 220 000 € 
Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 50% -  220 029,63 € 
 
Nový rozpočet:  
Celkový rozpočet projektu : 273 412,14 € 
Požadovaná výška príspevku z Fondu na podporu športu: 136 700 €  
Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 50% -  136 712,14 € 
 
 

 
     Športová hala v Prievidzi bola postavená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. 
Nachádza sa na okraji širšieho centra mesta v lokalite určenej pre rekreáciu a šport, ktorá je 
sústredená v západnej časti mesta Prievidza. Hala bola postavená ako viacúčelový priestor 
ako pre kolektívne tak pre individuálne športy, kde primárnu funkciu tvoria kolektívne loptové 
športy. Hlavná hracia plocha haly je oproti upravenému terénu zapustená na úroveň približne  
o 4 m. 
Konštrukciu hracej plochy tvorí drevená palubovka položená na montovanom drevenom 
rošte. 
Tento projekt rieši primárne výmenu: 

 konštrukcie palubovky na hracej ploche, 

 PVC podlahy okolo hracej plochy  

 mantinelového systému. 

 basketbalových košov 
Rekonštrukciou palubovky hracej plochy  nedôjde k zásahu do statických konštrukcií stavby, 
nemení sa charakter využívania stavby, nezasahuje sa do inžinierskych sietí ani nevznikne 
požiadavka na navýšenie odberných kapacít prípojok inžinierskych sietí. 
Stavba bude slúžiť po dokončení pre účely športových aktivít,  za účelom na ktorý bola 
navrhnutá. 
 
Z dôvodu veľkého počtu žiadostí od ďalších žiadateľov, ktoré sú v štádiu prípravy a pomerne 
nízkej sume finančných prostriedkov alokovaných pre jednotlivé samosprávne kraje je 
potrebné rozdeliť pôvodný rozpočet na dve časti. Prvá časť rozpočtu: rekonštrukcia 
palubovky, PVC podlaha , mantinelový systém a výmena basketbalových košov bude 
predmetom pripravovanej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Fondu na podporu 
športu, druhá časť rozpočtu: výmena obkladov stien, výmena dverí, maľby a nátery v 
náraďovni bude zapracovaná do pripravovaného projektového zámeru znižovania 
energetickej náročnosti Športovej haly v Prievidzi do časti zariadenie a vybavenie. 



MsZ v Prievidzi schválilo uznesenie č.41/21 zo dňa 22.02.2021 s výškou kofinancovania 
projektu: 220 029,63€, preto je potrebné predmetné  uznesenie zrušiť a schváliť nové 
uznesenie MsZ podľa aktuálneho rozpočtu a s požadovanou výškou kofinancovania projektu. 
 
 
Návrhy uznesení: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o zmene celkového rozpočtu projektu s názvom: „Rekonštrukcia 
palubovky  Športovej haly v Prievidzi“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

II. ruší  
 uznesenie MsZ č. 41/21 zo dňa 22. 02. 2021. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly v 
Prievidzi“  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

II.  schvaľuje - neschvaľuje  
a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v 

Prievidzi“, 
b) kofinancovanie projektu vo výške 136 712,14 € t. j. 50 % z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt. 
 


