
Dôvodová správa 

 OZ Šport a mládež ŽIAR každoročne organizuje jedno z najväčších a najpopulárnejších 

športových podujatí v meste Žiar nad Hronom. Stretávajú sa na ňom športovci – basketbalisti z mesta 

i širokého okolia. Tohto roku oslávi Žiarsky Streetball 20 rokov svojej existencie. Stabilnými 

a spoľahlivými spoluorganizátormi tohto podujatia je Mesto Žiar nad Hronom, Technické služby Žiar 

nad Hronom spol. s r. o., Mestský športový klub Žiar nad Hronom spol. s r. o., Súkromná stredná 

odborná škola technická Žiar nad Hronom. 

20. ročník turnaja v streetballe bude oslavou športu v našom meste. Jubileum si zaslúži aj kvalitné 

športoviská a kvalitných športovcov, ktorí sú organizovaní nie len v Mestskom športovom klube. 

OZ Šport a mládež ŽIAR sa pri tejto príležitosti rozhodlo zakúpiť štyri prenosné streetballové koše, 

ktoré plánuje rozmiestniť v okolí kruhovej fontány na námestí Matice Slovenskej počas konania 

turnaja, dve streetballové podlahy a zvyšné dve požičať zo Slovenskej basketbalovej asociácie. Tie 

vytýčia hracie plochy a vyrovnajú zvlnený povrch v centre mesta. 

OZ na nákup streetballových komponentov získalo finančné prostriedky z dotácii Ministerstva financií 

v celkovej výške 20 000,-€ (v roku 2014 10 000,-€ a v roku 2015 10 000,-€) pri spolufinancovaní vo 

výške 10% dotácie.  

V prvej fáze objednalo a zakúpilo štyri streetballové koše značky Spalding (celková výška nákupnej 

ceny je 13 559,99,-€ s DPH). Tri „Street Tournament 3 x 3 Portable Backstop“ v hodnote 5969,99,-€ 

s DPH a jeden „Portable Backstop Spalding 2000“ v cene 6 990,-€ s DPH. Vo výslednej cene je 

zahrnutá doprava tovaru do Žiaru nad Hronom v hodnote 600,-€ s DPH. 

Druhá fáza spočíva v nákupe dvoch podláh na streetball s vyznačením hracej plochy s výbehovou 

zónou 1m. Jeden kus podlahy rozmerov 17mx13m s kompletným olištovaním je rozpočtovaný na 6 

903,-€, čo pri kúpe dvoch podláh predstavuje cenu 13 806,-€ 

OZ Šport a mládež ŽIAR Mestu Žiar nad Hronom navrhlo participáciu na tomto projekte s tým, že po 

skončení 20.ročníka turnaja v Streetballe, ktorý je plánovaný na 18.06.2016, presunie obe zakúpené 

podlahy a dva basketbalové koše Spalding „Street Tournament 3 x 3 Portable Backstop“ do 

priestorov „Dvojky“ a s podpisom Zmluvy o výpožičke na dobu neurčitú, postaví dva kompletné 

basketbalové kurty v nevyužitom priestore bývalých basketbalových kurtov. 

Nástrojom participácie na projekte je príspevok mesta vo výške 5 366,-€ na doplatenie 1 ks podlahy 

ako príspevok pre OZ Šport a mládež ŽIAR. 

Celková cenová rekapitulácia: 

OZ Šport a mládež Žiar + Mesto Žiar nad Hronom 
 - 2ks streetballové koše Spalding cena: 3 980,-€ s DPH (OZ) 
 - 1ks streetballová podlaha  cena: 6 903,-€ s DPH (OZ) 
 - 1ks streetballová podlaha  cena: 6 903,-€ s DPH (OZ 1 537,-€ + Mesto 5 366,-€ s DPH) 

 
Celkové investície OZ Šport a mládež ŽIAR: 12 420,-€ s DPH 
Celkové investície Mesto Žiar nad Hronom:   5 366,-€ s DPH 
Investícia spolu:    17 786,-€ s DPH    


