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Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

I. Alternatíva  

1.   Neschvaľuje  

a) Účasť Mesta Trnava na projekte Slovenského zväzu ľadového hokeja  „Vybudovanie 

športového centra pre deti a mládež v Trnave“ . 

2. Ruší 

a) uznesenie č. 547/2017 k priamemu prenájmu pozemku Slovenskému zväzu ľadového 

hokeja na Ul. Andreja Kubinu v k.ú.Trnava parc. č. 2543 Slovenskému zväzu ľadového 

hokeja za nájomné vo výške 1 euro/ročne na dobu určitú 40 rokov.  

 

b) uznesenie č. 548/2017 k priamemu prenájmu pozemku Slovenskému zväzu ľadového 

hokeja  na Ul. Vančurova k.ú. Trnava parc. č. 5781/1 a parc. č. 5780 za nájomné vo 

výške 1 euro/ročne na dobu určitú 40 rokov.  

           Termín: 27.06.2017 

 

2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 

a) Zaslať oznámenie spolu s uznesením MZ Slovenskému zväzu ľadového hokeja 

o odstúpení podanej žiadosti dňa 13.02.2017 o vybudovanie objektu športovej haly 

v meste Trnava. 

Termín: do 07.07.2017 
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II. Alternatíva  

1.   Schvaľuje 

a) Zabezpečenie financovania a realizácie aktivít súvisiacich s prípravou pozemku pred 

výstavbou športového areálu v rámci projektu „Vybudovanie športového centra pre deti 

a mládež v areáli ZŠ s MŠ A.Kubinu“ v zmysle zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi 

Slovenským zväzom ľadového hokeja,  IČO 30845386 so sídlom Trnavská cesta 27/B, 

Bratislava a Mestom Trnava v maximálnej výške ......................... eur. 

 

b) Zabezpečenie financovania prevádzkových nákladov z rozpočtu mesta na projekte 

„Vybudovanie športového centra pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ A.Kubinu“   počas 

prevádzky športového centra v zmysle zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Slovenským 

zväzom ľadového hokeja,  IČO 30845386 so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava 

a Mestom Trnava v maximálnej výške 153 300 € ročne po dobu 40 rokov.  

 

2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 

a) Doriešiť podmienky zmluvy medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja,  IČO 

30845386 so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava a Mestom Trnava k finančnej 

spoluúčasti na projekte „Vybudovanie športového centra pre deti a mládež v areáli ZŠ s 

MŠ A.Kubinu“. 

 

b) Zaradiť do rozpočtu  2017 financovanie aktivít súvisiacich s prípravou pozemku pred 

výstavbou športového centra  v rámci  „Vybudovanie športového centra pre deti a mládež 

v areáli ZŠ s MŠ A.Kubinu“ v zmysle zmluvy.  

 

c) Zaradiť do rozpočtu 2018 mesta financovanie projektu „Vybudovanie športového centra 

pre deti a mládež v areáli ZŠ s MŠ A.Kubinu“ v zmysle zmluvy.  

Termín: do 30.09.2017 
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Dôvodová správa 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej SZĽH)  má záujem o spoluprácu s Mestom Trnava 

v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. Účelom je vytvoriť adekvátne a atraktívne  priestory 

pre prácu s deťmi a mládežou. Na splnenie cieľa je výstavba športovej haly, ktorá umožní 

viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné zmysluplné využitie voľného času so zameraním na 

získavanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu pod vedením odborníkov.  

Mesto Trnava vyjadrilo záujem o účasti na ponúkanom projekte SZĽH a v  mesiaci február 2017 

podalo žiadosť o vybudovanie športového centra v meste Trnava. Mestské zastupiteľstvo mesta 

Trnava na zasadnutí dňa 28.02.2017 uznesením č. 547 schválilo priamy prenájom pozemku 

v areáli ZŠ s MŠ Andreja Kubinu  SZĽH za nájomné vo výške 1,00 euro/rok na dobu určitú 40 

rokov od účinnosti nájomnej zmluvy za účelom vybudovania   multifunkčnej športovej haly 

s ihriskom s celoročnou prevádzkou, ktorá bude využívaná na školské a mimoškolské aktivity 

mládeže.  

 

Cieľom projektu je:  

- bezplatný prístup na športoviská deťom vo veku od 5-10 rokov; 

- prístup na športoviská 14 hodín denne a 365 dní v roku; 

- výučba základov korčuľovania, ľadového hokeja a ďalších športov; 

- podchytiť talentované deti a nasmerovať ich na športovú dráhu; 

- zadefinovať šport ako súčasť vzdelávania a výchovy; 

- vytvoriť nový športový vzdelávací systém a infraštruktúru financovanú a prevádzkovanú 

priamo SZĽH. 

 

Vizualizácia športového centra: 
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Vizualizácia areálu:  

 

 

Charakteristika multifunkčného športového centra 

Pre vybudovanie objektu je potrebná plocha v rozmeroch 76m x 56m. Stavba je navrhnutá na 

osadenie na zelenej lúke v areáloch alebo tesnej blízkosti základných škôl. Rozmer ľadovej 

plochy je 20m x 40 m. Prevádzka ľadovej plochy bude 8 mesiacov (záleží však aj od podmienok 

počasia) 

Pôdorys športového centra: 
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V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných 

obdobiach  jednoduchým rozpustením ľadovej plochy je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko 

pre letné športy (basketbal, volejbal, hádzaná, pozemný hokej). Areál športového centra ďalej 

ponúka street workout, bike park, lezecká stena, detské ihrisko.  

 

Ukážky sprievodných aktivít: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hala je navrhnutá v dvoch variantoch a to bez tribúny a komerčného využitia alebo s pridaním 

jedného konštrukčného modulu pre umiestnenie tribúny, s možnosťou riešenia priestoru pri 

vstupe do objektu pre potreby bufetu, kaviarne a pod.  

Objekt pozostáva z hlavného halového priestoru s hracou multifunkčnou plochou a z obslužných 

priestorov po obvode haly.  Medzi obslužné priestory patria: technológia ľadovej plochy, priestor 

pre úpravu ľadu, sklad s dielňou a šatne s hygienickým zázemím.   

 

Vizualizácia hracej plochy: 
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Dňa 12.05.2017 bol mestu  bol  mestu Trnava  odprezentovaný model spolupráce 

a partnerstva pre výstavbu športovej haly, v ktorom sme získali nasledujúce podrobnejšie 

informácie o účasti na projekte.  

 

Výstavba športového centra 

Investorom a prevádzkovateľom projektu bude SZĽH.  

Investíciou Mesta Trnava bude:  

- Prenájom pozemku za 1 euro/ročne na 40 rokov. 

- Zabezpečenie aktivít súvisiacich s prípravou pozemku pred výstavbou ihriska (aktivity sú 

uvedené nižšie). 

- Spolupodieľanie mesta na prevádzkových nákladov športového centra.  Mesto Trnava sa 

bude spolupodieľať na prevádzkových nákladov športového centra. Podľa odhadov SZĽH 

budú ročné prevádzkové náklady na športové centrum vo výške 306 600 eur, ktoré budú 

rozdelené v pomere 50 % mesto  a 50 % SZĽH. Zisky z komerčnej činnosti budú tiež 

rozdeľované v pomere 50 % mesto a 50 % SZĽH, čím sa budú znižovať prevádzkové 

náklady. Náklady zo strany mesta je možné znižovať aj prostredníctvom získaných 

sponzorov.  Výška ročných prevádzkových nákladov sú zatiaľ len odhadované. Zvyšovať sa 

však voči samospráve nebudú. Ovplyvniť ich však môže inflácia.  

Vyčíslené prevádzkové náklady zatiaľ SZĽH nevie presne zadefinovať, kým nemajú 

spustený pilotný projekt. Vyčíslené prevádzkové náklady sú predpokladom a sú spojené  ako  

systém prevádzky haly, systém kurzov a korčuľovania a hokejovej prípravky. Súčasťou 

budú aj  mzdové náklady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhadované ročné prevádzkové 

náklady na športové centrum  

306 600 eur/ročne  

 

Odhad Mesto Trnava  

153 300 eur/ročne  - zisk z komerčnej 

činnosti (x)  

           =   cca 70 000 eur/ročne  

 

Odhad - SZĽH  

153 300 eur/ročne  - zisk z komerčnej 

činnosti (x) 

    =  cca 70 000 eur/ročne  
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Pred výstavbou športového centra mesto Trnava zabezpečí nasledovné aktivity:  

- zabezpečenie všetkých sieťových prípojok (voda, kanalizácia, elektrina, plyn 

a vysokorýchlostný internet) k hranici stavby,  

- využitie existujúcich parkovacích miest a príjazdových komunikácií a v prípade potreby 

k vybudovaniu nových parkovacích miest,  

- príprava stavebného pozemku a realizáciu prvej etapy výstavby vlastnými silami, ako 

partner investora t.j. vyrovnanie pozemku. Vytýčenie pozemku zabezpečí SZĽH.  

- vykonávanie inžinierskej činnosti v plnom rozsahu až po vybavenie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia, na základe poverenia investora,  

- odber navrhnutých produktov pre vybavenie vonkajších športovísk a ich umiestnenie pri 

budovaní vonkajšieho areálu.  SZĽH od mesta požaduje dobudovanie okolie haly 

(cyklopark, lezeckú stenu prípadne workout) iba vtedy, ak sa už v areáli už podobné 

aktivity nenachádzajú.   

V areáli ZŠ s MŠ A. Kubinu sa nachádza multifunkčné športové ihrisko, avšak 

športoviská požadujúce SZĽH sa v areáli nezahŕňajú. V tomto prípade bude SZĽH 

požadovať doplnenie jedného vonkajšieho športovisko požadovaných  SZĽH. Obstaranie 

a dodanie vonkajšieho športoviska zabezpečí SZĽH a mesto Trnava zabezpečí jeho 

financovanie.  

- vybudovanie navrhnutého vonkajšieho areálu v termíne do jedného roka od kolaudácie 

stavby (haly), 

- navýšenie počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti (korčuľovanie, hokej) na 

školách pod správou mesta.  

 

Prevádzkovanie športového centra  

 

V období školského roka (10 mesiacov) v pracovných dňoch bude plocha ľadovej plochy 

využívaná pre telesnú výchovu detí ZŠ vo veku od 5-10 rokov (ľadový hokej/krasokorčuľovanie) 

v rozsahu  4 h denne. Následne bude ľadová plocha využívaná na prípravku v počte 4 h denne. 

Ostatné hodiny budú využívané na komerčné účely z čoho bude tvorený zisk, ktorým sa budú 

znižovať prevádzkové náklady športového centra. Na hodinách bude zabezpečovaný 

certifikovaný učiteľ, ktorý  bude zamestnancom SZĽH. 

 

SZĽH požaduje od mesta navýšenie počtu telesnej výchovy na školách. Štátny vzdelávací 

program jasne definuje počet hodín TV v jednotlivých ročníkoch a ponúka aj počet voliteľných  
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hodín, ktorými disponujú školy. Tieto hodiny sú využívané, aj na základe požiadavky rodičov, 

na posilnenie hlavných predmetov (slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk).  Nie je možné 

škole nariadiť, ktorým vyučovacím predmetom počet hodín navýši.  Štátny vzdelávací program 

taktiež ustanovuje základné tematické celky vyučované v predmete (povinné) a výberové 

tematické celky (nepovinné).  Iný režim je možný v rámci športovo zameraných  tried, ktoré 

majú predmet športová príprava. 

 

Počas letných prázdnin bude areál športového ihriska prístupný verejnosti počas celého dňa.  

Dozor tam budú vykonávať zamestnanci SZĽH. 

Investor a prevádzkovateľ –SZĽH Infra bude zabezpečovať správu, prevádzku, opravy, úpravy 

ľadovej plochy a výučbu v rámci hodín telesnej výchovy a hokejových prípravok, komplexnú 

dodávku výstroje pre deti.  

 

 

 

Vlastnícke vzťahy k športovej hale 

Vlastníkom športovej haly bude SZĽH. V prípade potreby a záujmu mesta, môže byť mesto 

spoluvlastníkom tak, aby SZĽH bol vždy väčšinovým vlastníkom objektu.  

 

Zmluvný vzťah 

V prípade schválenia tohto materiálu MZ, presné znenie nájomnej zmluvy bude predmetom 

ďalšieho rokovania Mesta Trnava so SZĽH. (návrh zmluvy bude doplnený k termínu zasadnutia 

MZ a bude tvoriť prílohu č. 1. 
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Vypovedanie zmluvy 

 

Vypovedanie zmluvy bude zakomponované v zmluve po vzájomnej dohode. Bude to záležať aj 

od  finálnych podmienok bankového financovania a podmienok štátnej dotácie. Alternatívy 

financovania projektu SZĽH:  

1. štátna dotácia prostredníctvom MŠ SR – preferované regióny 

2. Bankové financovanie vo vzťahu k SZĽH Infra – bonitné regióny a mestá  

3. Nórsky finančný mechanizmus – menej rozvinuté regióny  

4. Komunitný crownfunding v regióne.   

 

 

Stanovisko komisie športu bude doplnené dodatočne. 

 

 

 

 

 

 

 

 


