Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre šport a mládež pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach – 27.08.2019
Prítomní:
Mgr. Miloš Lutka – predseda komisie
Ing. Maroš Greguš
Mgr. Nikola Kontrová
Daniel Ježík
Milan Stuhl
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie)
Ospravedlnení: Mgr. M. Brezovák, M. Martinková, M. Fiala, Mgr. L. Kuzl
Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie možnosti osadenia viacúčelovej malej ľadovej plochy na pozemku vo
vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice.
3. Rôzne.

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Predseda komisie
• privítal členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia, ku ktorému prítomní
nemali pripomienky.
K bodu 2: Prerokovanie možnosti osadenia viacúčelovej malej ľadovej plochy na
pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice.
Predseda
• uviedol, že už dávnejšie sa vyjadril, že Mesto Trenčianske Teplice má dostatok športovísk
pre mládež, avšak jediné čo chýba je ľadová plocha a je rád, že M. Stuhl „zachytil“ výzvu
zo SZĽH na možnosť osadenia malej multifunkčnej ľadovej plochy, resp. aj keď sú
v meste športoviská, treba rozvíjať aj zimný šport – hokej, a keď je možnosť osadenia
malej ľadovej plochy, tak to treba využiť,
• požiadal člena komisie M. Stuhla, aby prítomným podrobne priblížil výzvu na
predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“,
• dodal, že ak by teraz nebol schválený projekt, tak mesto bude mať pripravené podklady
pre ďalšiu výzvu.
M. Stuhl
• prítomných podrobne oboznámil s výzvou na predkladanie žiadosti k projektu „Podpora
rozvoja športu“, ktorú vyhlásil SZĽH Infra, s.r.o.,
• v rámci projektu bude inštalovaná multifunkčná plocha veľkosti 40 x 20 m na pozemku vo
vlastníctve mesta,
• predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu sa odhaduje na cca 244 000 Eur,
• z uvedenej dotácie SZĽH inštaluje multifunkčnú plochu na pozemku mesta, ktorý bude
mať od mesta v prenájme na 10 rokov za 1 Euro,
• s multifunkčnou plochou budú mestu dodané aj korčule, dresy a prilby v počte 30 ks
a ďalšie pomôcky pre organizovanie kurzu korčuľovania,

•

informoval, že mesto Tr. Teplice nespĺňa jednu podmienku výzvy, a to je počet žiakov
v škole (450), ale má informácie zo SZĽH, že môžu byť do projektu zapojené aj školy
z okolitých obcí mikroregiónu Teplička,
• navrhuje zapojiť do projektu ZŠ s materskou školou v Omšení,
• osobitné náklady budú tvoriť podporné investície uvedené vo výzve, ktoré bude
zabezpečovať mesto,
• medzi osobitné náklady patrí aj financovanie prípravných prác (príprava podkladu pod
ľadovú plochu, vybudovanie prípojky vody, prípojky elektriny a riešenie odvodu vody
z ľadovej plochy) a prenájom plochy vo výške 5000 Eur/rok,
• výdavky mesta - pre SZĽH 5000 Eur/rok (údržba) + náklady za el. energiu a vodu,
(údržba znamená akákoľvek oprava poruchy chladenia alebo rolby),
• nevie odhadnúť, koľko bude stáť voda a el. energia pretože SZĽH ešte nedodalo technické
parametre do výzvy, ale informoval sa v iných mestách a podľa ich odhadu by spotreba
energie a vody mala byť 10 000 Eur/rok,
• ostatné náklady (osoba, ktorá bude udržiavať plochu a tréneri, ktorí by zabezpečovali
kurzy korčuľovania) - 3000 Eur,
• celkové ročné výdavky mesta odhaduje na 18 000 Eur a max. možné výdavky spojené
s prípravou povrchu a plochy – do 50 000 Eur,
• mestu sa prenajímaním multifunkčnej plochy môže vrátiť maximálne časť financií vo
výške 5000 Eur/rok,
• ľadová plocha musí byť v prevádzke 4 mesiace v roku a počas týždňa musí byť vyčlenený
čas na školské korčuliarske kurzy a hokejové a korčuliarske krúžky,
• po uplynutí 10 rokov zostane multifunkčná plocha s technickým príslušenstvom majetkom
mesta bez ďalších poplatkov a záväzkov mesta,
• podľa neho multifunkčná plocha by mohla byť umiestnená na tenisových kurtoch
v športovom areáli na Marakane, ale problém je, že uvedený areál je zatiaľ prenajatý,
• vhodný areál je podľa neho športový areál pri ZŠ A. Bagara,
• multifunkčná plocha by bola umiestnená na časti pozemku, kde sa v súčasnosti nachádza
detské ihrisko a na pozemku pri ihrisku, kde je parkovacia plocha,
• detské ihrisko by sa preložilo na iný pozemok na sídlisku SNP, ktorý je vo vlastníctve
mesta,
• jediný problém je, že na uvedenom pozemku sa nachádza kanalizácia, ale p. Mičega
z referátu bývania, dopravy výstavby a stavby povedal, že ak bude treba, tak kanalizácia
sa môže preložiť,
• prístup do amfiteátra z areálu ihriska už nebude možný, ale cez komunitnú záhradu zo
zadnej strany budovy školy sa dá prísť až k amfiteátru,
• uviedol, že žiadosť je už pripravená a do 31. augusta musí byť odoslaná SZĽH,
• projekt prerokoval aj s vedením mesta a výsledok je taký, že vedenie podporí uvedený
projekt a treba ho odoslať.
N. Kontrová
• vyjadrila nespokojnosť s tým, že detské ihrisko by sa preložilo medzi paneláky na sídlisku
SNP,
• navrhuje hľadať priestor, ktorý nebude v tesnej blízkosti panelákov.
Predseda
• upresnil pozíciu, nakoľko N. Kontrová myslela miesto medzi panelákmi č. 14 a č. 13,
• resp. ďalej uviedol, že už aj v minulom období sa uvažovalo vytvoriť detské ihrisko vedľa
zdravotného strediska, čo by mohlo byť ešte lepším priestorom pre deti aj z hľadiska
bezpečnosti a zároveň by nebolo tzv. „pod oknami“, v každom prípade sa detské ihrisko
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plánuje zachovať, príp. je to ešte na ďalšiu diskusiu o najvhodnejšom osadení detského
ihriska.
D. Ježík
• zaujímal sa o stavebné a technické povolenia, ktoré sú potrebné pri realizácii projektu,
• projekt považuje za nepripravený, nakoľko ešte nebolo informované ani MsZ, ani komisia
pre financie a majetok, ani komisia pre výstavbu a dopravu, ktorých vyjadrenia sú
podmienené vo výzve,
• žiadosť má obsahovať prílohy, ktoré nie je možné v požadovanom termíne predložiť,
• pozitívum vidí, že projekt (plocha) spĺňa kritéria účasti v súťažiach organizovaných SZĽH
pre deti a mládež do 4. ročníka ZŠ, a že je podmienený pravidelným tréningovým
procesom,
• ako pozitívum vníma aj zapojenie okolitých obcí, ktoré by čiastočne mohli prispievať na
údržbu a proces.
Po diskusii k uvedenému bodu programu prijali členovia uznesenie:
Uznesenie: 1/VIII/2019-KŠM
Komisia pre šport a mládež odporúča mestu osadenie malej multifunkčnej športovej plochy so
zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Trenčianske Teplice a navrhuje v prípade potreby vyčleniť v rozpočte mesta finančné
prostriedky potrebné pre prípravu plochy na realizáciu projektu.
za: 5, proti:0,
K bodu 3: Rôzne
• v uvedenom bode programu sa komisia venovala dotazníkom pre žiakov, ako aj pre
rodičov, ktoré vypracoval D. Ježík,
• dotazníky boli členom komisie zaslané pred zasadnutím komisie,
• členovia dopĺňali niektoré body v dotazníkoch a dohodli sa, že dotazníky budú opäť
rozposlané všetkým členom komisie na prípadné doplnenie,
• dotazníky by mali byť rozdané žiakom ZŠ a rodičom žiakov do konca septembra.
M. Stuhl
• v uvedenom bode programu ešte informoval prítomných o ponuke O2 Športovej akadémie
Mateja Tótha, ktorá prišla mestu Tr. Teplice,
• jedná sa o všeobecnú pohybovú prípravu žiakov za účasti vyškolených trénerov akadémie
a ročný licenčný poplatok pre ZŠ za jednu tréningovú skupinu na 10 mesiacov by bol
3 250 Eur.
Predseda
• uviedol, že v meste Tr. Teplice vykonáva takúto aktivitu už niekoľko rokov o. z. Revel
sport club, ktoré má vyškolených trénerov a nie je potrebné zabezpečovať ďalší
tréningový proces financovaný mestom,
• ostatní členovia komisie vyjadrili súhlas.
Po diskusii k uvedenému bodu programu predseda poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 27.08.2019

Mgr. Miloš Lutka,v. r.
predseda komisie
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