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Názov projektu: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 01 hracia  

                               plocha, palubovka“                                         

 

 

Pôvodný rozpočet 

 

Názov projektu: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 01 hracia  

                               plocha, palubovka“                                         

Celkový rozpočet projektu : 334 221,07 € 

Požadovaná výška príspevku z Fondu na podporu športu: 60 % -  200 500 €  

Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 40% -  133 721,07 € 

 

 

Aktuálny rozpočet – po VO 

 

Názov projektu: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 01 hracia  

                               plocha, palubovka“                                         

Celkový rozpočet projektu : 248 988,72€ 

Požadovaná výška príspevku z Fondu na podporu športu: 46,29 % -  115 267,00 €  

Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 53,71% -  133 721,72 € 

 

Dôvodová správa 

 

     Fond na podporu športu vyhlásil výzvu č. 2021/004 na  predkladanie žiadostí o finančný 

príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“.  K uvedenej výzve mesto Prievidza pripravilo žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku s názvom: „Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly v Prievidzi – SO 

01 hracia  plocha, palubovka“ .                               

 

   Jedným z kritérií pri posudzovaní predložených žiadostí je kritérium ukončenia procesu 

verejného obstarávania . V prípade, že žiadateľ má začaté, ale nemá ukončené verejné 

obstarávanie na dodávateľa budú mu podľa kritéria pridelené 4 body, v prípade, ak žiadateľ 

má ukončený postup podľa zákona o verejnom obstarávaní na dodávateľa mu bude podľa 

kritéria pridelených 8 bodov. V čase po  predložení projektu na rokovanie MsZ,6.12.2021, 

začal prebiehať proces verejného obstarávania na dodávateľa. Preto bola na rokovanie  MsZ 

predložená informácia o pripravovanom projekte, v ktorom bola výška rozpočtu stanovená na 

základe rozpočtu – výkaz výmer z projektovej dokumentácie. Proces VO bol však ukončený 

ešte pred podaním žiadosti na Fond rozvoja športu, preto je nevyhnutné pôvodne predložený 

rozpočet zosúladiť s rozpočtom, ktorý vzišiel z procesu verejného obstarania.  

Z tohto dôvodu navrhujem zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 311/21 

zo dňa 6.12.2021 a prijať nové uznesenie, ktoré bude korešpondovať s aktuálnou výškou 



rozpočtu po ukončení procesu verejného obstarávania a zároveň ponechať výšku 

kofinancovania projektu  žiadateľom na úrovni 53,71% vzhľadom na kritérium: zvýhodnenie 

projektov s vyšším % kofinancovania /+2 body/. 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 311/21 zo dňa 

6.12.2021,    

 

II. ruší 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, číslo 311/21 zo dňa 6.12.2021. 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Rekonštrukcia palubovky  Športovej haly 

v Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“  a  možnosti  čerpania finančných 

prostriedkov,   

 

II.  schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly 

v Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 133 721,72 € t. j. 53,71 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


