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Návrh na uznesenie 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
prerokovalo 
Informatívnu správu k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2016-MZ zo dňa 
10.3.2016 (Futbalový štadión ČFK) 
 
 
berie na vedomie 
informáciu o ukončení projektu výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou spolufinancovaného z 
investičného programu UEFA HatTrick pre Futbalový štadión ČFK z dôvodu zrušenia dotačnej 
podpory zo strany poskytovateľa (SFZ) 
 
ruší 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2016-MZ zo dňa 10.3.2016 z dôvodu jeho ďalšej 
nevykonateľnosti 
 
 
ALT.1/ 
súhlasí 
s realizáciou modernizácie futbalového štadióna ČFK technológiou založenia hracej plochy prírodným 
povrchom pokládkou predpestovaného trávnika v predpokladanom rozpočtovom náklade do 260.000 € 
bez DPH, t.j. bez potreby ďalšieho dofinancovania 
 
 
Alt.2/ 
súhlasí 
s realizáciou modernizácie futbalového štadióna ČFK technológiou založenia hracej plochy umelým 
povrchom v predpokladanom rozpočtovom náklade do 500.000 € bez DPH, t.j. s potrebou ďalšieho 
dofinancovania vo výške 250.000 € 
 
ukladá 
konateľom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre návrh na dofinancovanie modernizácie futbalového štadióna ČFK vo výške 250.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Dôvodová správa 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 17.12.2015 uznesením č. 442/2015 
prerokovalo návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. 
formou peňažného vkladu vo výške 350.000,-EUR a schválilo zvýšenie základného imania obchodnej 
spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 
36 567 761 formou peňažného vkladu vo výške 350.000,-EUR, ktorý sa započítava na vklad 
spoločníka Mesta Nitra do základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o.. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre súčasne na zasadnutí dňa 17.12.2015 uznesením č. 443/2015 
prerokovalo návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 a schválilo 
Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015 podľa predloženého návrhu vrátane 
nasledovnej zmeny: 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja (- 350 000 €)  
717002 Modernizácia futbalového štadióna      100 000 -100 000 0 
717001 Výstavba umelej trávnatej hracej plochy 

ČFK                    
250 000 -250 000 0 

 
Odbor majetku  (+ 350 000 €)  
814001 Peňažný vklad  Nitrianskej investičnej 0 +350 000 350 000 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre ďalej na svojom zasadnutí dňa 10.3.2016 prijalo nasledovné uznesenie: 
 

U z n e s e n i e, 
 všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia 
z 15. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva  

v Nitre, konaného dňa 10. marca 2016 
 
3. bod (mat. č. 514/2016) 
Návrh na realizáciu projektu výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou spolufinancovaného 
z investičného programu UEFA HatTrick – Futbalový štadión ČFK 
 
U z n e s e n i e    číslo 50/2016-MZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na realizáciu projektu výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou spolufinancovaného 
z investičného programu UEFA HatTrick – Futbalový štadión ČFK 
1. s c h v a ľ u j e 

realizáciu projektu výstavby futbalového ihriska s umelou trávou spolufinancovaného 
z investičného programu UEFA HatTrick – Futbalový štadión ČFK v zmysle tohto uznesenia 

2. s ú h l a s í 
s realizáciou projektu výstavby futbalového ihriska s umelou trávou spolufinancovaného 
z investičného programu UEFA HatTrick – Futbalový štadión ČFK za podmienok stanovených 
Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a UEFA pre futbalové ihrisko danej kategórie 

3. s c h v a ľ u j e 
spolufinancovanie projektu výstavby futbalového ihriska ČFK s umelou trávou formou dotácie vo 
výške 100.000 EUR z investičného programu UEFA HatTrick poskytnutej prostredníctvom SFZ 
a z vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná,     s. r. o. v predpokladanej 
výške do 250.000,- EUR 

 
 



  

Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o zrušení verejného obstarávania na predmet podlimitnej 
zákazky „Revitalizácia futbalového ihriska ČFK Nitra“ rozhodnutím č. 2347-6000/2017-ODI zo dňa 
18.5.2017. Hlavný dôvod zrušenia verejného obstarávania bolo neprimeraná kvalitatívna a technická 
špecifikácia povrchu. 
 
Projekt výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou spolufinancovaný z investičného programu 
UEFA HatTrick bol v mesiaci 10/2017 pre futbalový štadión ČFK zrušený. 
 
 
Predpokladaný rozpočtový náklad a štruktúra nákladov na modernizáciu futbalového štadióna 
v Alt. 1/ 
 
Na základe prieskum trhu možno predpokladať realizačné náklady na modernizáciu futbalového 
ihriska ČFK s pokládkou prírodného trávnika (predpestovaného) vo výške 260.000 € bez DPH 
s rozsahom prác: 

- zemné práce – frézovanie, drenáže 
- futbalové ihrisko – prírodná tráva s pokladkou predpestovaného trávnika 
- tréningové ihrisko – prírodná tráva siata 
- osvetlenie 
- automatický závlahový systém – futbalového ihrisko 
- automatický závlahový systém – tréningové ihrisko 

 
 
Predpokladaný rozpočtový náklad a štruktúra nákladov na modernizáciu futbalového štadióna 
v Alt. 2/ 
 
Na základe spracovanej PD „Revitalizácia futbalového ihriska ČFK Nitra“ (spracovateľ K2-ART, 
s.r.o.) bol určený rozpočtový náklad na dielo vo výške 684.280,21 € bez DPH v nasledovnej štruktúre 
rozpočtu: 

- futbalové ihrisko hracia plocha      535.365,82 € bez DPH 
- kanalizačná prípojka          8.054,75 € bez DPH 
- vonkajšie osvetlenie ihriska       66.697,14 € bez DPH 
- automatická závlaha – Futbalové ihrisko s umelou trávou    59.065,10 € bez DPH 
- automatická závlaha – Tréningové ihrisko s prírodná tráva    15.097,40 € bez DPH 

Projektová dokumentácia bola spracovaná pre podmienky umelého trávnika s technickou 
špecifikáciou určenou Slovenským futbalovým zväzom. Súčasťou PD nie je elektrická prípojka. 
 
Na základe prieskum trhu možno za reálne predpokladať realizačné náklady na modernizáciu 
futbalového ihriska ČFK s pokládkou umelého povrchu vo výške cca 500.000 € bez DPH s rozsahom 
prác: 

- futbalové ihrisko – umelá tráva 
- tréningové ihrisko – prírodná tráva 
- osvetlenie 
- automatický závlahový systém (futbalového ihrisko, tréningové ihrisko). 

 
 
 
Stanovisko ČFK: 
Z dôvodu ukončenia projektu výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou spolufinancovaného 
z investičného programu UEFA HatTrick zástupcovia ČFK odporúčajú uskutočniť modernizáciu 
futbalového a tréningového ihriska bez ďalšieho navýšenia rozpočtových nákladov, t.j. formou 
pokládky prírodnej trávy s ohľadom na športujúcu mládež tak, aby boli práce ukončenie v I. polroku 
2018. Súčasne v prípade disponibilných zdrojov v ďalších etapách uprednostňujú rekonštrukciu 
budovy a tribúny štadióna. 
 
 
 



  

Porovnanie pozitív / negatív jednotlivých alternatív 
 
 
Prírodný povrch: 

- priaznivejší vplyv na chodidlový a kĺbový aparát organizmu 
- priaznivejší vplyv na respiráciu 
- pravdepodobná nevyužiteľnosť ihriska v čase zimného obdobia (premrznutý povrch, 

premáčaný povrch) 
- zvýšené nároky na pravidelnú údržbu ihriska (kosenie, hnojenie, zavlažovanie) 

 
Umelý povrch: 

- zvýšené riziko zranenia, ktoré ale závisí od samotnej kvality medzivlasovej výplne aj 
podkladového materiálu umelého trávnika 

- najčastejšie zranenia zaznamenané pri umelých povrchoch - preťaženie chodidlových aparátov, 
prípadne celého skeletu tela, poškodenie členkov a kolenných kĺbov (častejší výskyt ako pri 
prírodnom povrchu) 

- nepoddajnosť umelej trávy oproti chodidlu športovca (zvýšené riziko podvrtnutia, problémy 
s meniskami a krížnymi väzmi – častejší výskyt ako pri prírodnom povrchu) 

- zvýšené riziko prehriatia povrchu v čase vonkajšej teploty nad 25 stupňov Celzia (potreba 
zavlažovania) 

- zvýšená respiračná záťaž v porovnaní s prírodným povrchom 
- negatívne dopady možno z časti eliminovať predovšetkým kvalitnou údržbou povrchu 

(prečesávanie vlasovej výplne, zavlažovanie, solenie v čase zimného obdobia) 
 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28.11.2017 uznesením č. 711/2017-MR prerokovala 
Informatívnu správu k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2016-MZ zo dňa 
10.03.2016 (Futbalový štadión ČFK) a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

- vziať na vedomie informáciu o ukončení projektu výstavby futbalových ihrísk s umelou trávou 
spolufinancovaného z investičného programu UEFA HatTrick pre Futbalový štadión ČFK 
z dôvodu zrušenia dotačnej podpory zo strany poskytovateľa (SFZ) 

- zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 50/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 z dôvodu 
jeho ďalšej nevykonateľnosti 

- súhlasiť s realizáciou modernizácie futbalového štadióna ČFK technológiou založenia hracej 
plochy prírodným povrchom pokládkou predpestovaného trávnika v predpokladanom 
rozpočtovom náklade do 260 000,-€ bez DPH, t. j. bez potreby ďalšieho dofinancovania 

 
 


