
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 
    
    
    

 
Na rokovanie riadneho 
Mestského zastupiteľstva  
na deň 25.03.2021 

  
Materiál č. 8 a) 

  
     

N á v r h 
na schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu  

pre projekt  
„Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 schvaľuje 
 

- text uznesenia v prílohe č. 1  
 

    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Spracovateľ:    
Ing. Zuzana Graveczová, 
Mgr. Alena Gibeľová,  
útvar stratégií a projektového manažmentu 
 

 
 
 

    

Spravodajca:    
Ing. Ján Novotný, 
vedúci odboru rozvoja mesta 

 
 
 

    

Prerokované:    
- na porade primátora dňa 26.02.2021 
- na zasadnutí Mestskej rady dňa 11.03.2021 

       

Prizvať:       
- 

       
 

V Bardejove 18.03.2021 
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Dôvodová správa 
 

Fond na podporu rozvoja športu vyhlásil dňa 31.12.2020 výzvu č. 2020/01 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“. 

 
Oprávnené aktivity:  
a) Výstavba  - investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej 
infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou.  
b) Rekonštrukcia - investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej infraštruktúry s 
cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb 
existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej 
infraštruktúry, ktorá má za následok zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo 
zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie 
iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.  
c) Modernizácia - najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti 
majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú 
súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou 
vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.  
d) Technické zhodnotenie - výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 
rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku sumu 1 700 eur v úhrne 
za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok). Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie 
prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom.  
e) Športová infraštruktúra - štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté a 
otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu (§ 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z.z. 
o športe.  
  
Športovú infraštruktúru, na ktorej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu sa má príspevok poskytnúť, 
nesmie využívať výhradne jeden používateľ – športovec alebo športový klub. Využívanie športovej 
infraštruktúry inými používateľmi - športovcami alebo športovými klubmi musí každoročne 
predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity využitia športovej infraštruktúry. Ak 
športovú infraštruktúru používajú viacerí používatelia zároveň, vypočítajú sa zodpovedajúce podiely 
využitia časovej kapacity. 
 
Oprávnení žiadatelia:  

a) športová organizácia podľa ZoŠ, 
b) obec, 
c) vyšší územný celok. 

 
Výška príspevku a podmienky jeho poskytnutia: 
-   Alokovaná suma podľa výzvy: 15 000 000 EUR, 
-   Minimálna výška príspevku:     50 000 EUR,   
-   Maximálna výška príspevku:  maximálne do 50% oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu,  
-  Spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov na 
projekt. 
 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: 
- právoplatné stavebné povolenie na realizáciu projektu vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.  
- doklady preukazujúce právny vzťah žiadateľa k pozemkom a k existujúcej športovej infraštruktúre 

(výpis z listu vlastníctva alebo nájomná zmluva). 
- k dátumu podania žiadosti nemusí byť ukončené verejné obstarávanie, ale žiadateľ musí predložiť 

relevantný doklad (link z Vestníka ÚVO), že bolo začaté.  
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Príspevok bude úspešnému žiadateľovi poskytovaný priebežne, a to nasledovne:  
 
 a) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa 
predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných 
zdrojov,  
 b) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa 
predloženia riadneho vyúčtovania použitia prvej tranže finančných prostriedkov a predloženia 
podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov k druhej 
tranži príspevku,  
 c) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa 
predloženia riadneho vyúčtovania použitia druhej tranže finančných prostriedkov a predloženia 
podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti spolufinancovania z vlastných zdrojov k tretej 
tranži príspevku,  
 d) 10 % objemu schváleného príspevku na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa predloženia 
vyúčtovania celého projektu, ktoré budú uvoľnené až po predložení právoplatného kolaudačného, resp. 
iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry.  
 
 

Mesto Bardejov pripravuje ku dňu 31.03.2021 žiadosť o poskytnutie príspevku pre projekt 
s názvom: „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“.  

Obsahom žiadosti bude obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly Mier, ktorá sa 
nachádza na Námestí SNP v Bardejove. Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy 
haly, opravu južnej pavlače a obnovu niektorých vnútorných priestorov (priestor hracej plochy, 
vstupný priestor na 1.PP, WC pre návštevníkov na 1.PP, WC pre imobilných na 1.NP, prestavba 
hodinárstva na verejné WC). Nová fasáda je riešená ako odvetrávaná fasáda so zateplením z 
minerálnej vlny, presklené časti sú zo zasklených stien a okien s prerušeným tepelným mostom s 
izolačným trojsklom. Súčasťou riešenia obnovovaných a rekonštruovaných časti objektu sú aj 
SMART prvky a technológie osadené v niektorých ich častiach.  
Gestorom projektu bude Oddelenie výstavby Mestského úradu v Bardejove. 
 

 
Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške:    2 458 132,08,- €  
 
Výška požadovanej dotácie z Fondu na podporu športu: 400 000,- € 
 
Spolufinancovanie projektu vo výške 2 058 132,08,- € plánujeme zo zdrojov: 

1) 1 500 000,- € -   schválená dotácia z Ministerstva financií SR 
2)    200 000,- € -  požadovaná dotácia z PSK „Výzva pre región“ Program 3: Podpora výstavby         

a rekonštrukcie športovísk v PSK  
3)    358 132,08,- €  - finančná spoluúčasť Mesta Bardejov 
 

 
 

Povinnou prílohou žiadosti je aj preukázanie finančnej spôsobilosti žiadateľa Mesta Bardejov 
na spolufinancovanie projektu formou schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva o predložení 
žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 
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Príloha č. 1 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 
 

a)  predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy č. 
2020/001 pre projekt s názvom „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom 
mesta, 

 
b)  zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 2 058 132,08,- EUR v súlade s 

podmienkami poskytnutia dotácie, 
 

c)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 


