
Informatívna správa  o možnosti poskytnutia finančnej podpory zo 
štátnych zdrojov na dobudovanie futbalovej infraštruktúry Štadiónu 

SNP v Banskej Bystrici

Vlastnícke vzťahy:

 Prenajímateľ: Slovenská republika – Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica

 Nájomca: MESTO Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti  – Štadión SNP v Banskej Bystrici  na parc. č.  3499/2, 
zapísanej na LV č. 5900 v k. ú. Banská Bystrica, súpisné č. 1623, zastavané plochy a nádvoria v 
priestoroch Štadióna SNP na parcele č. 3499/1 a pozemok – hlavná hracia plocha. Prenajímateľ 
prenecháva do nájmu nájomcovi Štadión SNP v Banskej Bystrici, časti budovy tribúny, zariadení a 
pozemok.

Nájomná zmluva:

➢ Predmetná  zmluva   medzi  Vojenským  športovým  centrom  DUKLA Banská  Bystrica  a 
MESTOM Banská Bystrica je za posledných 10 rokov nepretržite obnovovaná. Posledná 
zmluva  (uzatvorená  na  dobu určitú  od  augusta  2013 do  30.  júna  2015)  bola podpísaná 
obidvomi zmluvnými stranami a následne zaslaná na Ministerstvo obrany SR (k dátumu 2. 
9. 2013 zmluva stále na MO SR), pričom na jej definitívne schválenie je potrebný súhlas 
Ministerstva financií SR.

Náklady na prevádzku futbalového štadióna:

➢ Prenájom štadióna 47 382,20 EUR/rok - platí mesto BB priamo VŠC Dukla
➢ Náklady na energie cca 95 000 EUR/rok - platí mesto BB priamo VŠC Dukla 
➢ Náklady  na  mzdové  prostriedky  cca  35  000  EUR/rok  uhrádza  SŠTZM  svojim 

3 zamestnancom na štadióne zo svojho rozpočtu.
➢ Celková ročná suma na prevádzku štadióna cca 177 382,20 EUR.
➢ Ďalšie bežné náklady znáša FK Dukla BB - na údržbu ihrísk a pod.

Investície do Štadiónu SNP Štiavničky od roku 2004:
➢ FK Dukla a.s. - 1 158 175,60 EUR
➢ Mesto Banská Bystrica - 132 775,68 EUR.

Ponuka Slovenského futbalového zväzu:

➢ Vláda  Slovenskej  republiky  schválila  27.  februára  2013  uznesením  č.  115/2013 
Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 
– 2022. 

➢ Podmienkou  realizácie  rekonštrukcie  a  budovania  jednotlivých  futbalových  štadiónov  je 
participácia nielen nielen futbalového klubu, ale aj samosprávy – miest, ktoré sú vo väčšine 
prípadov vlastníkom samotnej futbalovej infraštruktúry. 



➢ Slovenský  futbalový  zväz  prispeje  prostredníctvom  poskytnutia  finančnej  podpory  zo 
štátnych  zdrojov  na  dobudovanie  futbalovej  infraštruktúry,  a  to  podmienkou  dodržania 
stanoveného modelu financovania jednotlivých častí projektu:

a)  priamy príspevok štátu prostredníctvom SFZ = maximálne 60% rozpočtu,
b)  príspevok samospráva (mesta) s futbalového klubu = minimálne 40% rozpočtu.

➢ V  zmysle  uznesenia  vlády  by  na  základe  kategorizácie  štadióna  podľa  kritérií  UEFA 
poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančnú dotáciu v sume 2,4 mil. 
EUR. 

➢ Časový harmonogram projektu:
 Plánovaná doba realizácie projektu: 4 roky (2013 – 2016)
 Doba čerpania finančnej podpory: 10 rokov (2013 – 2022)

➢ Predpoklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Predloženým projektom sa 
vytvoria podmienky, ktoré sa prejavia nielen pozdvihnutím futbalovej infraštruktúry a vo 
futbale vôbec, ale budú zároveň prospešné a využiteľné pre širokú verejnosť. Ministerstvo 
očakáva, že samospráva bude mať následne záujem využiť štadióny aj na iné aktivity pre 
občanov  akými  sú  napr.  rôzne  kultúrne  a  spoločenské  podujatia,  trhy,  jarmoky  alebo 
športové súťaže detí a mládeže.  

Dosiaľ zrealizované kroky v predmetnej veci:

➢ Rokovanie  primátora  mesta  s  prezidentom  Slovenského  futbalového  zväzu  Jánom 
Kováčikom dňa 19. 8. 2013 – Prezident SFZ na rokovaní informoval o svojom stretnutí so 
zástupcami  Slovenskej  záručnej  rozvojovej  banky,  ktorí  avizovali  potenciálne  výhodné 
úverové podmienky pre samosprávy po schválení projektu,

➢ List primátora mesta Banská Bystrica ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 
130464/2013  zo  dňa  30.  8.  2013,  v  ktorom  primátor  požaduje  určiť  a  špecifikovať 
podmienky  umožňujúce  uskutočniť  prevod  Futbalového  štadiónu  Štiavničky  z  majetku 
Ministerstva obrany do majetku Mesta Banská Bystrica (Kancelárii primátora k dátumu 6. 9. 
2013 nebola z MŠVVaŠ doručená odpoveď).

➢ Primátor  mesta  Banská  Bystrica  na  základe  odpovede  ministra  školstva,  vedy, 
výskumu a športu SR podnikne ďalšie rokovania v predmetnej veci a bude informovať 
Mestské zastupiteľstvo o ich výsledkoch.

Vypracoval: Mgr. Ivan Šabo, riaditeľ Správy športových a telovýchovných zariadení
Schválil: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta 


