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   primátor mesta 
   prednostka MsÚ 
   MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
    kultúry 
   MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
   MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: 
- Informácia doručená mailovou poštou o postúpení mesta Nemšová do ďalšieho kola 
- Projekt športových centier pre deti a mládež 
- dôvodovú správu 
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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Súhlasí s pokračovaním prípravy spolupráce so SZĽH na vybudovaní objektu  
športovej haly , resp. objektu, ktorý zabezpečí viacúčelové využitie pre šport, zábavu 
a iné využitie voľného času 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dôvodová správa: 
Na základe mailu a výzvy SZĽH vedenie mesta sa zúčastnilo pracovného stretnutia 
v Bratislave dňa 27.03.2017. Zástupcovia SZĽH predstavili projekt športových centier pre 
deti a mládež. 
Uviedli, že budú uzatvárať najskôr Zmluvy s tými mestami, ktoré budú súhlasiť 
s financovaním prostredníctvom bankového úveru, tak ako je uvedené v časti Alternatívy 
financovania v bode 2 na strane 18. Projekt športovej haly zahŕňa štyri kabíny 
s príslušenstvom, priestor pre kaviareň, kútik pre malé deti a na druhom poschodí priestory 
pre športové klubovne. V cene projektu je rolba na údržbu ľadovej plochy. Mesto musí 
zabezpečiť inžinierske siete k objektu a taktiež parkovacie miesta.   
Predpokladané investičné náklady na dobudovanie inžinierskych sietí predstavujú sumu 
6300,00  Eur (nakoľko zatiaľ nie je k dispozícii projektová dokumentácia s osadením stavby, 
dimenziami prípojok a trasovaním prípojok IS, táto suma je len informatívna na základe 
podkladov z internetu a cenových ponúk verejných súťaží iných stavieb. Trasovanie a dĺžkx 
sú len hypotetické) 
Objekt športového centra bude v majetku a správe SZĽH, ktorý bude prevádzkovať vrátane 
financovania odborných trénerov ľadového hokeja. 
Športovisko-ľadová plocha bude o rozmere 40x20m, zastavaná plocha celého objektu bude 
cca 60x40m a celý areál by mal byť o ploche 76x56m.Sezóna ľadovej plochy sa predpokladá 
8 mesiacov, t. j. september až apríl. Podmienky pre samosprávy sú uvedené na strane 16,17 
a 19. Mesto musí zabezpečiť okrem iného využiteľnosť v komerčnom čase od 16.00 hod. do 
22.00 hod. a tým aj spolufinancovanie 7 hodín celoročnej prevádzky v cene 60,- EUR = 7 
hodín x 60 eur x 365 dní = 153 300 eur.  Finančné zdroje príjmov sa delia medzi mesto 
a SZĽH v pomere 50/50. 
 
 
 
 
Spracovateľ: Ing. Andrea Ondrejičková, projektový manažér 


