Dôvodová správa
k nájmu športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Úlohy a povinnosti v oblasti rozvoja zdravého vývoja detí a mládeže a podpory športu
vyplývajú samosprávnemu kraju z platnej právnej úpravy na základe nižšie uvedených
právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v ustanovení § 14 ods. (2) uvádza, že národný
športový zväz spolupracuje pri starostlivosti o športové talenty so športovými klubmi, so
školami a s ich zriaďovateľmi, so školskými zariadeniami a so športovými strediskami a
zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre v znení neskorších predpisov, ktorý v ustanovení
§ 6 uvádza, že samosprávny kraj
a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,
b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry
regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji,
c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je
zriaďovateľom, a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými
športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji,
d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a
podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru
obyvateľstva mimo času vyučovania.
Podporu športovej činnosti športových klubov a športových aktivít mládeže
v Košickom kraji deklaruje Košický samosprávny kraj aj v Koncepcii rozvoja športu
Košického samosprávneho kraja, schválenej uznesením Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 361/2007 zo dňa 10. 12. 2007.
Jedna z foriem podpory rozvoja mládežníckeho športu, ktorý sa uskutočňuje
v športových zariadeniach škôl a školských zariadení je nepeňažný príspevok KSK pri
nájmoch športových zariadení. V praxi to znamená, že KSK bude svoje športové zariadenia
prostredníctvom správcov (škôl a školských zariadení) prenajímať z dôvodu hodného
osobitného zreteľa mládežníckym športovým klubom, športovým organizáciám, športovým
strediskám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám zameraným na športovú
činnosť ( tzv. oprávneným osobám) za „symbolické“ nájomné a za refundáciu prevádzkových
nákladov. Takéto nájomné je rozdielne oproti obvyklému nájomnému, za ktoré sú športové
zariadenia prenechávané do nájmu nájomcovi.
Zo zberu údajov, ktoré školy a školské zariadenia poskytli vyplýva, že disponujú
telocvičňou bez hľadiska s celkovou plochou do 300m2
v počte 38,
telocvičňou bez hľadiska s celkovou plochou nad 300m2
v počte 21,
2
telocvičnou s hľadiskom nad 300m
v počte 11,
multifunkčný ihriskom
v počte 20,
2
futbalovým ihriskom do 5000m
v počte 17,
nad 5000m2
v počte 4,
2
malými športovými plochami do 500m
v počte 30,
nad 500 m2
v počte 18,
tenisovými kurtmi
v počte 5
3

(ďalej len „športové zariadenia“).
Navrhovaná výška ročného nájomného za nájom jednotlivých športových zariadení je
nasledovná:
telocvičňa:
a)
bez hľadiska s celkovou plochou do 300 m2
b)
bez hľadiska s celkovou plochou nad 300 m2
c)
s hľadiskom nad 300 m2
iný priestor určený na športové účely
multifunkčné ihrisko
futbalové ihrisko:
a) do 5 000 m2
b) nad 5 000 m2
malá športová plocha
a)
do 500 m2
b) nad 500 m2
tenisový kurt

1 euro,
2 eurá,
3 eurá,
1 euro,
200 eur,
200 eur,
300 eur,
100 eur,
150 eur,
500 eur.

O nájom športového zariadenia môžu požiadať subjekty za podmienok, ktoré sú
uvedené v Pravidlách nájmu športových zariadení, ktoré budú prílohou č.1 k Zásadám
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja. Na uzavretie zmluvy o nájme nie
je právny nárok. Nájom podlieha schváleniu zastupiteľstvom podľa zákona č.446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy o nájme
s vybraným žiadateľom (oprávnenou osobou) bude povinný správca predložiť vlastníkovi na
schválenie.
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu
s majetkom a Školská komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja odporučila
zastupiteľstvu predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na schválenie dodatku č. 1, ktorým
sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja tak,
ako je uvedené v tomto materiáli a v návrhu na uznesenie.

Košice 24.11.2015
Spracovala za OŠ Ú KSK:
Mgr. Jarušinská
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