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Názov projektu: Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v Prievidzi 
Celkový rozpočet projektu: 148 543 € 
Požadovaná výška príspevku od  SOŠV: 133 688 € 
Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 10% - 14 855 € 
SOŠV- Slovenský olympijský a športový výbor 
 
Cieľom projektu je zlepšenie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať lepšie podmienky 
pre športovanie detí, mládeže, športových talentov ,športových družstiev ale aj reprezentácie.  
Predmetom projektu je  kompletná rekonštrukcia palubovky / 1056m2 / v Športovej hale  
v Prievidzi. 
 
Viacúčelová športová hala v Prievidzi pozostáva z viacerých priestorov, ktoré slúžia rôznemu 

využitiu. Rozmery hlavnej palubovky, ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie príspevku sú 

46 x 23 m. V hľadisku sa nachádza 2000 miest na sedenie a 700 miest na státie. Kapacita 

miest na sedenie sa dá zvýšiť až na 3 400 miest. Druhá sála s rozmermi 24 x 14 m v rámci 

športovej haly je využívaná na tréningový  a súťažný proces zápasníckeho klubu, tretia sála je  

špeciálne upravená pre gymnastiku. Okrem toho sa vo viacúčelovej hale nachádza aj 

posilňovňa, sauna, vodoliečba, kaviareň, bufet a kancelárske priestory. Športová hala je 

využívaná prakticky denne od 9:00 do 21:30 počas celého roka na tréningový proces 

a majstrovské zápasy v basketbale, volejbale, futsale, hádzanej, korfbale. Predmetom 

projektového zámeru je rekonštrukcia hlavnej palubovky s rozmermi 46 x 23 m. Dôvodom je 

jej  nevyhovujúci technický stav, ktorý už nezodpovedá súčasným požiadavkám. 

V rámci uvažovaných stavebných prác dôjde  odstráneniu pôvodnej podlahy aj s dreveným 
roštom, rekonštrukcia podkladovej vrstvy, nová hydroizolácia, vyrovnanie podlahy, uloženie 
nového  odpruženého  roštu s novou drevenou nášľapnou vrstvou. Na záver prebehne 
čiarovanie pre jednotlivé druhy športov a osadenie športového vybavenia.     
  
Mestská  rada 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v 
Prievidzi “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,    
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky v športovej hale   v 
Prievidzi “, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 14 855 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 
 



Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o projekte s názvom: „Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v Prievidzi “  
a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   
 
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v 
Prievidzi“,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 14 855 € t.j. 10 % z celkových výdavkov na projekt. 
 

 

        
Projektu : „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a 
Karviná“ - ukončenie 
 
                                                                                    
 
Mesto Prievidza ako  Vedúci partner projektu s názvom: „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej 
spolupráce miest Prievidza a Karviná“ požiadalo Riadiaci orgán pre OP  Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká republika  , Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka 
SR, o zmenu v projekte – posun termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. Vzhľadom na 
skutočnosť , že Riadiaci orgán nezaslal žiadne stanovisko a doba na realizáciu plánovaných 
aktivít s cieľovou skupinou seniorov v rámci obidvoch partnerov projektu už bola časovo 
obmedzená nám Hlavný cezhraničný partner, Statutární město Karviná, na základe 
rozhodnutia vedenia mesta oznámil, že odstupuje od realizácie projektu. Je potrebné  
zrealizovať administratívne ukončenie projektu uzatvorením Dohody o ukončení projektu 
s RO, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
 Vzhľadom  ku skutočnosti, že máme pripravenú žiadosť o NFP k uvedenému opatreniu 
budeme hľadať možnosti opätovného predloženia žiadosti o NFP a následne oslovíme iného 
partnera z Českej republiky, ktorý bude spĺňať podmienky výzvy.  
 
 
Mestská  rada 
I. berie na vedomie 
informáciu o ukončení projektu s názvom: „ Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce 
miest Prievidza a Karviná  “,Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika, kód ITMS 2014+: NFP304031C851, 

 
            
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  
a) zrušenie  Uznesenia   Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 337/16 zo dňa 

27.6.2016,  
b) uzatvorenie Dohody o ukončení projektu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66, Bratislava, IČO: 00156621. 
 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 informáciu o ukončení projektu s názvom: „ Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce 
miest Prievidza a Karviná  “,Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika, kód ITMS 2014+: NFP304031C851, 

 
II. schvaľuje - neschvaľuje  



a) zrušenie  Uznesenia   Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 337/16 zo dňa 
27.6.2016, 

b) uzatvorenie Dohody o ukončení projektu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66, Bratislava, IČO: 00156621. 

 
 

 
 

      číslo: 337/16 
 Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Aktívni seniori ako zdroj 
efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“ a možnosti čerpania finančných 
prostriedkov, 
 II. schvaľuje 
 a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu: „Aktívni seniori ako zdroj 
efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
Programom rozvoja mesta 2016 – 2023, 
 b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 
 d) Čestné vyhlásenie partnera projektu, 
 e) Dohodu o spolupráci partnerov na projekte: Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej 
spolupráce miest Prievidza a Karviná v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – 
Česká republika. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


