Dôvodová správa
Návrh na schválenie podmienok pre vybudovanie malej ľadovej plochy
Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len SZĽH) prostredníctvom svojej spoločnosti SZĽH
Infra, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava (ďalej len SZĽH Infra)
zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“, ktorej cieľom
je vytvorenie primeraného a bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže
a rekreačných športovcov – v tomto projekte sa jedná o nenáročnú multifunkčnú športovú
plochu s primárnym účelom vytvorenia otvorenej ľadovej plochy.
Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnenom
v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený
bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; osvetlenie multifunkčnej plochy, sada
hokejových bránok (2 ks) a sada mantinelov na ohraničenie ihriska.
Multifunkčné plochy budú inštalované v obciach so strediskovými základnými školami, budú
nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období
budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero
športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého
roka.
Pre každú obec, v ktorej bude takáto multifunkčná plocha inštalovaná, má SZĽH pripravenú
sadu pomôcok a vybavenia pre kurz základného korčuľovania, ktorý funguje pod názvom
„Školský korčuliarsky program“. V tomto vybavení sú korčule, dresy a prilby v počte 30 ks a
pomôcky pre organizáciu takéhoto kurzu (pre letné obdobie kužele, lopty a ďalšie športové
pomôcky). Pre trénerov a učiteľov telesnej výchovy pripravil SZĽH aj vzdelávací seminár
pre vedenie takého kurzu. Vzdelávanie je neformálne a je akreditované Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho absolvovanie pomôže zvýšiť kompetencie,
znalosti a zručnosti trénera alebo učiteľa v dotknutej oblasti pri práci s deťmi mladšieho
školského veku. Organizovanie takéhoto kurzu v rámci školského vyučovania bude
podmienkou pre nainštalovanie multifunkčnej plochy v obci.
Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na jednu multifunkčnú plochu sa odhaduje
na cca 244.000 Eur bez DPH. Konkrétna cena dodania a nainštalovania technických zariadení
(chladiaci rošt ľadovej plochy; zdroj chladu + kontajner; kontajner pre rolbu, pre zásobník
teplej vody, pre el. rozvádzač; mantinely; stĺpové osvetlenie; stĺpy pre záchytné siete, plastové
rošty na spevnenie plochy, 2 bránky) vzíde z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa
predmetných prác. Osobitnú dodávku budú tvoriť: 30 sád dresov, prilieb a korčúľ, lopty a
kužele. Osobitné náklady budú tvoriť podporné investície podľa bodu 9 písm. c), ktoré bude
zabezpečovať a financovať obec zo svojho rozpočtu.
Žiadosti o zriadenie multifunkčnej plochy môžu predkladať tie obce, ktoré preukážu
predpoklady splnenia požiadaviek na vybudovanie a prevádzkovanie multifunkčnej plochy
v zmysle požiadaviek SZĽH uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí k projektu
„Podpora rozvoja športu“.
Mesto Vráble sa zapojilo do projektu podaním žiadosti o vybudovanie malej ľadovej plochy.
Pre tento účel bola vybraná lokalita v objekte ZŠ a MŠ Lúky, ktorá spĺňa podmienky uvedené
vo „Výzve...“ – pozemky č. 432 a 433 v katastrálnom území Vráble.
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Prílohy:
 Návrh Zmluvy o nájme pozemku
 Umiestnenie ľadovej plochy
 Vizualizácia areálu ZŠ a MŠ Lúky Vráble
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo
na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako aj s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že sa jedná o prípad hodný osobitného
a) schvaľuje
prenájom pozemkov umiestnených na parcelách č. 432 a 433 v k. ú. Vráble pre SZĽH Infra,
s. r. o. za cenu 1,- €/rok na dobu 10 rokov za účelom postavenia malej ľadovej plochy
na týchto pozemkoch
b) schvaľuje
podmienky spolupráce medzi SZĽH Infra, s.r.o. a mestom Vráble uvedené vo Výzve
na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ za účelom postavenia malej
ľadovej plochy v meste Vráble.
Vo Vrábľoch dňa 23. 9. 2019
Vypracoval a predkladá: Ing. Marian Libiak, zástupca primátora mesta Vráble
Stanovisko športovej komisie:
Komisia športu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch sa na svojom zasadnutí
dňa 16. 9. 2019 zaoberala návrhom na schválenie podmienok pre vbudovanie malej ľadovej
plochy a odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenia podľa predložených návrhov.
Zároveň odporúča na zasadnutie mestského zastupiteľstva vypracovať analýzu finančných
nákladov na prevádzku takéhoto zariadenia (vstupné náklady, režijné náklady, zastrešenie
ľadovej plochy).
Stanovisko podnikateľskej komisie:
Komisia podnikateľská Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch sa na svojom zasadnutí
dňa 16. 9. 2019 zaoberala návrhom na schválenie podmienok pre vbudovanie malej ľadovej
plochy a odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenia podľa predložených návrhov.
Zároveň odporúča na zasadnutie mestského zastupiteľstva vypracovať analýzu finančných
nákladov na prevádzku takéhoto zariadenia (vstupné náklady, režijné náklady, zastrešenie
ľadovej plochy).
Stanovisko finančnej komisie:
Komisia finančná Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch sa na svojom zasadnutí
dňa 16. 9. 2019 zaoberala návrhom na schválenie podmienok pre vbudovanie malej ľadovej
plochy a neodporúča mestskému zastupiteľstvu prijať predložené uznesenia. Zároveň
odporúča na zasadnutie mestského zastupiteľstva vypracovať analýzu finančných nákladov
na prevádzku takéhoto zariadenia (vstupné náklady, režijné náklady, zastrešenie ľadovej
plochy).
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