
NÁVRH 

 
Združená investícia  

„Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou“  

– združovatelia mesto Vranov nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj 
 

 
  

 Mesto Vranov nad Topľou je zriaďovateľom Základnej školy, Sídlisko II. vo Vranove nad 

Topľou, ktorý je správcom majetku mesta – športovísk, ktoré v minulosti slúžili pre športové aktivity 

v oblasti atletiky žiakov základných a stredných škôl a organizovanie pravidelných atletických súťaží. 

Vzhľadom na opotrebovanie športovísk a poškodenie povrchov a konštrukcií vplyvom 

poveternostných podmienok nie je možné tento areál pre účely hlavne atletiky využívať. Mesto ako 

zriaďovateľ najväčšej základnej školy na území mesta s počtom 800 žiakov predrokovalo s vedením 

základnej školy, že v prípade finančnej pomoci PSK budú zrekonštruovaný multifunkčný areál 

využívať nielen žiaci základných škôl ale aj žiaci všetkých stredných škôl v okrese Vranov nad 

Topľou. Potrebu takého druhu športového areálu a záujem využitia študentmi stredných škôl v rámci 

hodín telesnej výchovy, záujmovej činnosti, organizovania súťaží a recipročného využívania 

športovísk písomne vyjadrili všetci štatutári stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na 

území okresu Vranov nad Topľou. 

 

Vzhľadom na pôvodné zastarané účelové vybavenie športovísk mesto zvážilo, že je 

nevyhnutné zabezpečiť ich rekonštrukciu a prestavbu, nakoľko v regióne dlhodobo absentuje 

športovisko pre atletiku ako aj pre loptové hry vo vonkajšom prostredí, ktoré by slúžilo prioritne 

základným a stredným školám ale aj športovej verejnosti. Z existujúcich športovísk je nutné odstrániť 

stavebno-technické závady pôvodných športových plôch ako sú erózie povrchov, poškodenie 

konštrukcií a rekonštrukciou a prestavbou zabezpečiť požadovaný štandard a bezpečnosť areálu pre 

atletiku a loptové hry vo vonkajšom prostredí pri použití súčasných stavebných materiálov 

a technológií.      

 

Mesto Vranov nad Topľou nechalo vyhotoviť pre tento účel architektonicko-urbanistickú 

štúdiu v mierke 1:500 z marca 2017 (nenahrádza projektovú dokumentáciu pre ohlásenie stavby – 

stavebné povolenie a realizáciu stavby), v ktorej je opísaný pôvodný stav, urbanisticko-architektonické 

riešenie, riešenie stavebných objektov s uvedením orientačných nákladov investície „Multifunkčný 

športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou“ v objeme 365 000,00 eur vrátane DPH. 

 

Na základe uvedených skutočností PSK navrhuje financovanie združenej investície (ZI) 

nasledovne: 

 

Názov ZI:   „Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou“ 
 

Miesto realizácie ZI:  Areál ZŠ, Sídlisko II., Vranov nad Topľou 
 

Účel využitia:  rekonštrukciou a prestavbou existujúceho športového areálu vytvoriť 

školské zariadenie - multifunkčný športový areál pre atletiku a loptové 

hry vo vonkajšom prostredí s adekvátnymi podmienkami na športové 

aktivity žiakov základných a stredných škôl na území centra mesta, 

ktoré nemajú žiadne športoviská tohto druhu.   

   



 

 

Rozpočet ZI - predpokladaný:       365 000,00 € 

Združovateľ mesto Vranov n. Topľou  

(do výšky rozdielu predpokl. rozpočtu ZI  

a fin. prostriedkov združovateľa PSK):       265 000,00 € 

Združovateľ PSK:         100 000,00 € 
 

Forma financovania: združená investícia subjektov verejnej správy   

       

Majetkové podiely: po ukončení ZI je povinnosť združovateľov vyporiadať majetok, ktorý 

bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených 

prostriedkov a to podľa výšky vložených finančných prostriedkov 

jednotlivých združovateľov 

       

Mesto Vranov nad Topľou  je vlastníkom pozemkov parc. č. C KN 373, 374, vedených na LV 

č. 6270. Parcely sú charakterizované ako pozemok, na ktorom je ihrisko, športový dvor ... a pozemok, 

na ktorom je dvor. Pozemky sú v správe ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou, na ktorých sú existujúce 

športoviská.  

 

Rekonštrukciou a prestavbou vznikne multifunkčný športový areál pri zachovaní pôvodnej 

základnej urbanistickej, priestorovej a funkčno-prevádzkovej koncepcie. Navrhuje sa nové tvarové 

a technicko-konštrukčné riešenie funkčných plôch športu, veľkostné úpravy, spresnenia a posuny 

riešených plôch v závislosti od konkrétnych územných podmienok a funkčno-prevádzkových 

požiadaviek na jednotlivé športoviská s rozlohou 5 382 m2. 

  

Multifunkčný športový areál bude tvoriť multifunkčné ihrisko – hádzaná, 2 x basketbal, 3 x 

volejbal, tenis, futbalové ihrisko, atletika – bežecká dráha ovál a rovinka, vrh guľou a diskom, skok do 

výšky a hod oštepom – rozbehová časť a skok do diaľky, vrátane osvetlenia areálu.  

 

Prešovský samosprávny kraj združí finančné prostriedky vo výške 100 000,00 eur a mesto 

Vranov nad Topľou okrem dofinancovania združenej investície do výšky predpokladaného rozpočtu 

vykoná alebo zabezpečí vykonanie činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu združenia.  

 

Prílohou tohto materiálu je list primátora Vranov nad Topľou, uznesenie Mestského 

zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou – výpis uznesenia č. 119/2017, LV č. 6270 k parcele č. 373, 

374 v KÚ Vranov nad Topľou, na ktorých bude realizovaná rekonštrukcia a prestavba športovísk, 

katastrálna mapa, pôvodný stav, architektonicko-urganistický návrh, podporné stanoviská stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

 

 

 

 

 

 


