
Návrh na uznesenie:                                  

Zastupiteľstvo PSK schvaľuje zmenu uznesenia č.332/2016 podľa prílohy tohto materiálu. 

 

Pôvodný text uznesenia č. 332/2016  zo 17. Zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja zo dňa 25.04.2017 pod bodom A sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením: 

 A. schvaľuje 

A.1  zapojenie sa Prešovského samosprávneho kraja do projektu rekonštrukcie, modernizácie 

a budovania štadiónov na roky 2013-2022, ktorého financovanie schválila vláda SR uznesením 

č.115/2013 a to dotáciou  finančných prostriedkov z rozpočtu PSK účelovo určenú na projekt 

„Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna v meste Prešov“,  za 

nasledovných podmienok: 

 a) dotácia Prešovského samosprávneho kraja  1 060 000 eur 

b) dotácia mesta Prešov 1 060 000 eur a 

 c)  dotácia Slovenského futbalového zväzu 2 400 000 eur. 

 Finančné prostriedky v sume 4 550 000 eur budú určené na zabezpečenie všetkých prác 

spojených s prípravou a realizáciou rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 

štadióna v meste Prešov  (štúdie, expertízy, posudky, prieskumy, projektová dokumentácia, 

stavebný dozor, autorský dozor, stavebné práce a nadobúdanie majetku  a pod.). Z dotácie 

mesta Prešov bol zabezpečený výkup nehnuteľností o výmere  9 499 m2,ktorá vznikla 

odčlenením z parciel č. KNC 28565/4 o výmere 6.805 m2, ostatná plocha a KNC č.2856/1 

o výmere 10.734 m2, ostatná plocha  zapísane na LV č.13160, k. ú. Prešov, na základe 

geometrického plánu za 60 eur/m2, zvyšná časť finančných prostriedkov je určená pre 

realizáciu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna.  

 

A.2 dotáciu z rozpočtu PSK účelovo určenú na zabezpečenie riadneho chodu spoločnosti podľa 

bodu C  uznesenia č.332/2016  za nasledovných podmienok: 

 a) dotácia Prešovského samosprávneho kraja  25 000 eur 

 b) dotácia mesta Prešov 25 000 eur. 

 Finančné prostriedky v sume 50 000 eur budú účelovo určené na  zabezpečenie riadneho chodu 

spoločnosti napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady, garančné poplatky, mzdové náklady 

a iné náklady  bežného charakteru.  

 

Bod B/ splnomocňuje a bod C/ berie na vedomie  pôvodného uznesenia zostáva v platnosti. 

 


