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Návrh na uznesenie: 
 
p r e r o k o v a l o 
 
a) návrh na spolufinancovanie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - 

Chrenová“ v zmysle uznesenia MZ č. 16/2022 zo dňa 27.1.2022.  
 

b) návrh na spolufinancovanie projektu „Čermáňsky futbalový klub rekonštrukcia stavby“ v zmysle 
uznesenia MZ č. 17/2022 zo dňa 27.1.2022.  

 
c) návrh na transfer zdrojov vo výške max. 168 850,29 eur (za podmienky úpravy výšky transferu 

v zmysle ukončenej súťaže na zhotoviteľa, t.j. 40% z vysúťaženej sumy po predložení zmluvy so 
zhotoviteľom) v zmysle uznesenia MZ č. 17/2022 zo dňa 27.1.2022.  

 
 
berie na vedomie 
 
a) spolufinancovanie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová“ 

v zmysle uznesenia MZ č. 16/2022 zo dňa 27.1.2022. Presun zdrojov: 
 

b) spolufinancovanie projektu „Čermáňsky futbalový klub rekonštrukcia stavby“ v zmysle uznesenia 
MZ č. 17/2022 zo dňa 27.1.2022.  

 

s c h v a ľ u j e 
 
c) transfer zdrojov vo výške max. 168 850,29 eur (za podmienky úpravy výšky transferu v zmysle 

ukončenej súťaže na zhotoviteľa, t.j. 40% z vysúťaženej sumy po predložení zmluvy so 
zhotoviteľom) v zmysle uznesenia MZ č. 17/2022 zo dňa 27.1.2022.  
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Dôvodová správa 
 

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu č. 2021/004  na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. 
Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú športová organizácia v zmysle zákona o športe, obce a vyšší 
územný celok. Termín podania žiadosti je 31.1.2022. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 27.1.2022 uzneseniami MZ č. 16/2022 a 17/2022 schválili 
spolufinancovanie oboch projektov: „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová“ 
a „Čermáňsky futbalový klub rekonštrukcia stavby“. Mesto Nitra a rovnako aj ČFK Nitra boli vo výzve 
úspešný a v zmysle zverejnených výsledkov výzvy Fondom na podporu športu boli klubom pridelené 
zdroje na ich projekty (https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2022-
05/20220513_vyzva_2021_004_schvalene_SR.pdf).  
ČFK Nitra - Čermáňsky futbalový klub rekonštrukcia stavby 
zdroje FnPŠ: 253 275,43 €, spolufinancovanie 168 850,29 € 
Mesto Nitra - Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová 
zdroje FnPŠ: 295 704,98 €, spolufinancovanie 197 136,66 €  
 

Uznesením MZ č. 17/2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo spolufinancovanie projektu ČFK  
s podmienkou schválenia žiadosti. Z uvedeného dôvodu predkladáme materiál, ktorým sa 
zabezpečuje schválenie transferu pre ČFK Nitra na spolufinancovanie predmetného projektu 
a rovnako vyčlenenie zdrojov na spolufinancovanie na projekt mesta. 

Realizáciou projektu na tenisovom areály dôjde k zatepleniu stropu novej haly. Projektom na 
ČFK v Nitre dôjde ku kompletnej rekonštrukcii administratívnej budovy, ktorá  obsahuje výmenu 
okien, zateplenie budovy, oprava strechy, kompletná výmena podláh a celková renovácia vnútorných 
priestorov šatní a sociálnych zariadení.  


