
 
 
 
 
 

 

 

 

MESTO NITRA 
 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 

 
Predkladateľ: Marek Hattas, primátor mesta Nitry 

Číslo materiálu: 
 

79/2023 

Názov materiálu: 
 
 
 

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na 
realizáciu projektu: „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli 
Nitra – Chrenová -  Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej 
haly - sendvičové panely“ 

Spracovateľ: 
 

Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického 
riadenia 

Napísal: 
 

Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického 
riadenia 

Prizvať: 
 

- 
 

Dátum rokovania MZ: 
 

23.03.2023 
 

Dátum vyhotovenia: 
 

08.03.2023 
 

 
Návrh na uznesenie: „na osobitnej strane“ 

 
 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

 

p r e r o k o v a l o 

 

a) Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu výzva č. 2020/004 za 
účelom realizácie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný 
a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“ 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – 
Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“ v súlade 
s podmienkami vyhlásenej výzvy, 
 

c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 442 792,50 € 
v zmysle výzvy, 
 

d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy minimálne vo výške  30 
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v maximálnej výške 132 837,75 €, 
 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 
 

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu č. 2022/002 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. Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, 
zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu 
podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového 
športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom 
rozvoja športovej infraštruktúry. 

Hlavnými aktivitami výzvy sú výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, technické zhodnotenie 
športovej infraštruktúry.  

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške % z celkových 
oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky poskytnutého 
príspevku. 

Žiadateľ je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu v horizonte minimálne 10 rokov 
a zabezpečiť, že športová infraštruktúra bude využívaná na športové účely minimálne 10 rokov od 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia alebo povolenia o užívaní 
infraštruktúry.  

Mesto Nitra sa rozhodlo zapojiť do vyhlásenej výzvy projektom „Oprava objektu novej haly 
v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - 
sendvičové panely“ ako pokračovanie projektu zateplenia strechy predmetnej haly, na ktorú sme 
získali zdroje z predchádzajúcej výzvy Fondu na podporu športu.  

Existujúci objekt tenisovej haly v areáli Nitra-Chrenová nezodpovedá požiadavkám 
energetickej efektívnosti podľa §5, vyhlášky 364/2012, v súlade s vyhl. 324/2016, kde je definovaná 
minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31.12.2020. Pre 
navrhnutú významnú obnovu je funkčne, technicky a ekonomicky dosiahnuteľný globálny ukazovateľ-
primárna energia vyhovujúci pre energetickú triedu A1 (ultranízkoenergetická budova) - §4 ods. 1, ods. 
3, ods. 5 555/5005 Z.z.   

Objekt tenisovej haly je v k.ú. Nitra v zastavanom území mesta v tenisovom areáli na voľnej 
ploche. Navrhovaná funkčná náplň objektu je v súlade s územným plánom mesta Nitra.  
  Projektová dokumentácia (PD) rieši tepelné zaizolovanie haly, kde sa nedávno menila strešná 
krytina. Obvodové steny sú nedostatočne tepelne zaizolované,  dverné otvory  netesnia v styku so 
stenami. Tieto nedostatky majú za následok, že v hale je neekonomická prevádzka a dochádza 
k roseniu materiálov na miestach tepelných mostov.  
  Havarijný stav objektu tenisovej haly je riešený hlavne zateplením strešného plášťa 
(realizácia v súčasnosti), zateplením obvodových stien alternatívne tak, aby spĺňal tepelno-technické 
požiadavky kladené na objekty pre športové využitie.  
  Nový vonkajší plášť haly je navrhnutý zo sendvičových panelov s minerálnou vlnou hr. 150mm 
kladený vodorovne medzi nosné stĺpy, ktoré sú vo vzdialenosti max.6,0m. K nosnej konštrukcii sú 
panely uchytené cez pomocnú nosnú oceľ. konštrukciu T-profil 60x80mm navarený na nosný stĺp. 
Farba sendvičových panelov sivej farby - určí sa podľa vzorkovníka. Nosné stĺpy sú zvonka okapotované 
sendvič. panelom. 


