
Návrh na schválenie financovania združenej investície medzi Prešovským samosprávnym krajom,  
Mestom Svidník a  Slovesným futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým 
povrchom“. 
 

Zámerom združenej investície vybudovať nové futbalové ihrisko s  umelým povrchom, 
tribúnou, šatňami a parkovisko. Súčasťou stavby bude elektrická prípojka z trafostanice na Ulici 
Festivalovej a umelé osvetlenie futbalového ihriska. Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom 
bude mať rozmery 110 m x 75 m, hracia plocha by mala rozmery 105 m x 68 m. Má byť umiestnené na 
pozemkoch registra C KN parcelné číslo 4530/2, 4530/3, 4530/4 v k. ú. Svidník. V súčasnosti mesto 
Svidník zabezpečuje spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné 
povolenie.  

Predpokladaný rozpočet združenej investície s názvom „Futbalového ihrisko s umelým 
povrchom“ medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Svidník a Slovenským futbalovým 
zväzom je 450.000,00  EUR vrátane DPH.  

 
PSK združí finančné prostriedky za predpokladu, že združovatelia  združia finančné prostriedky 

takto:  
Prešovský samosprávny kraj: .................. 100 000,00 EUR,   
Mesto Svidník: .......................................  250 000,00 EUR, 
Slovenský futbalový zväz: .....................  100 000,00 EUR.  

 
 Mesto Svidník (ďalej len „mesto“) do združenia na dosiahnutie dohodnutého účelu: 

a) vloží finančné prostriedky na samostatný účet združenia, najneskôr do 30 dní odo dňa 
účinnosti zmluvy o združení a dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného 
rozpočtu. Ak združená investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška finančného vkladu 
PSK do združenia sa nemení. Mesto je povinné ako prvé vložiť finančné prostriedky na 
samostatný účet združenia, čo potvrdí výpisom zo samostatného účtu. O tejto skutočnosti 
predloží PSK ako združovateľovi bankový výpis o splnení tejto povinnosti v lehote 5 dní 
odo dňa vloženia finančných prostriedkov na samostatný účet 

b) vloží pozemky v k. ú. Svidník, ako individuálne určenú vec, ktorá ostáva v jeho výlučnom 
vlastníctve, 

c) vykoná všetky činnosti a povinnosti súvisiace s vybudovaním „Futbalového ihriska 
s umelým povrchom“ podľa príslušných právnych predpisov, 

d) zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu 
združenej investície a zrealizuje výstavbu „Futbalového ihriska s umelým povrchom“, 

e) predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vysporiadanie majetku, ktorý bol 
získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa ukončenia výstavby, 

f) zabezpečí zápis vlastníckych podielov do katastra nehnuteľností bez zbytočného odkladu, 
g) poskytne PSK informácie o pohyboch na samostatnom účte zriadenom pre výstavbu 

„Futbalového ihriska s umelým povrchom“, vždy po každej finančnej transakcii, minimálne 
však raz za mesiac, a to formou výpisu z účtu a účtovných dokladov, ktoré mesto prepošle 
PSK. 

  
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 34/FK/2017 zo dňa 26.09.2017  

Zastupiteľstvu PSK odporučilo navrhovanú združenú investíciu s názvom „Futbalové ihriska s umelým 
povrchom“ schváliť za podmienky, že mesto Svidník predloží do zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré 
sa uskutoční 16.10.2017 uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení združenej investície. 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku uznesením č. 426/2017 zo dňa 27.09.2017 schválilo 

združenú investíciu s názvom  „Futbalové ihriska s umelým povrchom“. Mesto Svidník predložilo PSK 
uznesenie mestského zastupiteľstva vo Svidníku v stanovenom termíne.  

 


