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Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
p r e r o k o v a l o 
žiadosť Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté 
Moravce  o nenávratný finančný príspevok na 
spolu financovanie projektu z rozpočtu mesta na 
rekonštrukciu športových plôch pri základnej 
škole 
 
s c h v a ľ u j e  
spolufinancovanie projektu Základnej školy, 
Pribinova 1, Zlaté Moravce  z rozpočtu mesta 
podľa predloženého návrhu. 
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podpis predkladateľa 



 
Dôvodová správa 

 
Žiadosť  

o spolu financovanie projektu Základnej školy, Pribinova 1, Zlaté Moravce 
z rozpočtu mesta  

 
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce uskutočnila modernizáciu základnej školy 

spolu s prestavbou a prístavbou budovy školských dielní. V rámci projektu „Modernizácia 
základnej školy“  bol vypravovaný aj projekt  na rekonštrukciu športových plôch pri 
základnej škole.  

Súčasný športový areál sa začal budovať zhruba pred štyridsiatimi rokmi. Povrch 
atletickej dráhy a ihrísk je piesočnato-hlinitý, v niektorých častiach pokrytý nekvalitnou 
antukou. Je hrboľatý, nerovný, lebo horná vrstva povrchu nie je homogénna a je 
prerastený trsmi trávy. Povrch nemožno chemicky ošetrovať a mechanické odstraňovanie 
porastu vytvára ďalšie nerovnosti, ktoré boli príčinou úrazov žiakov. Oceľové konštrukcie 
za 40 rokov zničil zub času, je nebezpečie, že sa pod náporom zrútia (stĺpy na volejbalovú 
sieť, na basketbalové koše). V prípade, že sa niektorý žiak zavesí na basketbalový kôš, 
stojan nevydrží alebo sa kôš ulomí, čo sa už aj stalo. Odvodnenie povrchu ihrísk nie je, 
drenáže za tie roky sú pravdepodobne upchaté, zanesené pieskom a hlinou. Športový areál 
v tomto stave sa nemôže v plnej miere využívať a je nebezpečný pre žiakov, ale aj 
obyvateľov mesta, ktorí areál využívajú.  

Vybudovaním športových plôch by sa skompletizovala vybavenosť školy. Mesto by 
získalo objekt, ktorý by slúžil nielen žiakom školy, ale aj občanom mesta. V uvedenom 
športovom objekte  by sa mohli uskutočňovať aj mestské, obvodné a iné športové súťaže a  
podujatia. 
 

Na rekonštrukciu športových plôch pri základnej škole budeme žiadať finančné 
prostriedky v rámci rezervy kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na 
kapitálové výdavky vzniknutej havarijnej situácie.  
Celková rozpočet na rekonštrukciu športových plôch  223 318,36 € 
Finančné prostriedky školy       10 000,00  € 
Finančné prostriedky zriaďovateľa      12 332,00  € 

 
     Finančné prostriedky školy a zriaďovateľa spolu:    22 332,00 €, predstavujú  
    10 % z celkového rozpočtu na rekonštrukciu. 
 

    Finančné prostriedky na financovanie havarijných situácií  sa poskytujú na základe § 4c 
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov.  

 


