
Dôvodová správa 
 

 

 Primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan oslovil listom z 24. 3. 2017 predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja so zámerom realizovať rekonštrukciu a kvalitatívnu prestavbu 

športových plôch – názov stavby „Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T.“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom 365 000,00 eur. Pre tento účel primátor navrhol a požiadal, 

aby samosprávny kraj participoval na navrhovanej investícii formou spolufinancovania, resp. formou 

združenej investície. Na podporu tohto zámeru rekonštrukcie a prestavby športových plôch na 

multifunkčný športový areál boli predložené podporné stanoviská stredných škôl v okrese Vranov nad 

Topľou, ktoré budú využívať multifunkčný areál pre svoje športové aktivity v rámci hodín telesnej 

výchovy ako aj v rámci záujmovej činnosti so zameraním na atletiku. 

 

Prešovský samosprávny kraj za účelom pomoci pri realizácii investície navrhuje postup v 

súlade s ustanovením § 18 ods. 3 až 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa 

vzťahuje tak na samosprávny kraj ako aj na mesto a to možnosť združovať prostriedky podľa 

osobitného predpisu – Občiansky zákonník. V danom prípade PSK ako aj mesto Vranov nad Topľou 

je povinný prerokovať združenie prostriedkov a činností v zastupiteľstve samosprávneho kraja/mesta, 

uzavrieť zmluvu o združenej investícii a po ukončení vyporiadať majetok, ktorý bol získaný výkonom 

činnosti financovanej zo združených prostriedkov. Finančné prostriedky združenej investície sa 

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách budú viesť na samostatnom účte, ktorý pre účel 

združenej investície zriadi mesto Vranov nad Topľou. Mesto v danom prípade bude vystupovať ako 

združovateľ a vzhľadom na vlastníctvo majetku, na ktorom bude investícia realizovaná bude zároveň 

poverený aj realizátor združenej investície.  

 

Podrobnejšie informácie o združenej investičnej akcii sú uvedené v materiáli a jeho prílohách. 

Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii s prijatím uznesenia. Pre uvedený účel PSK vyčlenil 

účelovo určené kapitálové prostriedky v rozpočte PSK v čiastke 100 000,00 eur v rámci úpravy 

rozpočtu č. 2/PSK/2017, ktorá bola Zastupiteľstvom PSK schválená uznesením č. 479/2017 na svojom 

24. zasadnutí, ktoré sa konalo 11. apríla 2017. Finančné krytie z rozpočtu PSK je týmto zabezpečené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


