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NÁVRH NA UZNESENIE 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004  
Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

A/ schvaľuje 

 
v prospech spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., Hlavná 73, 080 01 Prešov,  
IČO: 50494970 dotáciu z rozpočtu PSK vo výške 5,5 milióna Eur účelovo viazanú na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna v meste Prešov“ za 
podmienky  finančnej spoluúčasti Mesta Prešov vo výške 5,5 mil. Eur. 
 

B/ berie na vedomie 

- uvedená dotácia bude čerpaná v období výstavby futbalového štadióna, predpoklad je 
v rokoch 2018 – 2020, 

 
- PSK bude aj naďalej spôsob financovania vyššie uvedeného projektu manažovať a 

koordinovať s Mestom Prešov. 
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Informácia o stave realizácie výstavby futbalového štadióna v meste Prešov  
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja Uznesením č. 332/2016 na svojom 17. 
zasadnutí dňa 25. apríla 2016 schválilo zapojenia sa do projektu rekonštrukcie, modernizácie a 
budovania štadiónov na roky 2013-2022, ktorého financovanie schválila vláda SR uznesením č. 
115/2013 a to združením finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 
085 000 eur na projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste 
Prešov za podmienok finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo výške 1 085 000 eur a finančnej 
spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2 400 000 eur.  
Zároveň zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja splnomocnilo predsedu PSK na 
rokovanie súvisiace s výstavbou futbalového štadióna v meste Prešov a uzatvorenie Zmluvy o 
spolupráci pre realizácii rekonštrukcie modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste 
Prešov so Slovenským futbalovým zväzom a mestom Prešov. Zastupiteľstvo PSK zobralo na 
vedomie skutočnosť, že Prešovský samosprávny kraj spolu s mestom Prešov založia obchodnú 
spoločnosť, ktorá prevezme práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného so 
Slovenským futbalovým zväzom, Prešovským samosprávnym krajom a mestom Prešov. 
Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 376/2016 zo dňa 20.6.2016 došlo k schváleniu založenia 
obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., ktorej zakladateľmi sú PSK s 
majetkovou účasťou vo výške 49% a Mesto Prešov s majetkovou účasťou vo výške 51%.  
 
      Zastupiteľstvo PSK na svojom rokovaní 21.2.2017 schválilo zmenu uznesenia zo 17. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016 nasledovne:  
- schválilo 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  
4 520 000 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.) 

- schválilo dotáciu z rozpočtu PSK účelovo určenú na zabezpečenie riadneho chodu spoločnosti 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.  

      
Zastupiteľstvo PSK dňa 5. marca 2018 schválilo uznesením č. 27/2018 zmenu pomeru investičnej 
a bežnej dotácie pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. takto:   
 
a) Dotácia Prešovského samosprávneho kraja 1 035 000 eur.  
b) Dotácia mesta Prešov 1 035 000 eur  
c) dotáciu Slovenského futbalového zväzu 2 400 000 eur.  
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Dotácia na riadny chod spoločnosti bola upravená v pomere PSK 50 000 eur a dotácia mesta 
Prešov 50 000 eur. Celkový objem finančných prostriedkov ostal nezmenený vo výške  
4 570 000 eur.        
 
Konateľ spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. v priebehu mesiacov máj a jún 2018 
predložil obom spoločníkom projektovú dokumentáciu spracovanú spoločnosťou VSV consulting 
SLOVAKIA s.r.o..  
Na základe rozhodnutia spoločníkov FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Prešov, boli vymenované 
koordinačné tímy mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja za účelom verifikácie 
budúcich plánovaných nákladov na výstavbu futbalového štadióna v Prešove, ako aj za účelom 
stanovenia najoptimálnejšieho modelu financovania výstavby štadióna s prihliadnutím na dotačné 
zdroje Slovenského futbalového zväzu, majetku Futbal Tatran Arény s.r.o., ako aj finančných 
možnosti partnerov projektu – mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja na rozpočtové 
roky 2018,2019 a 2020.  
     Koordinačnému tímu boli postupne predložené čiastkové rozpočty jednotlivých stavebných 
objektov za účelom ich verifikácie čo do výšky ako aj opodstatnenosti tak, aby naprojektované 
objekty spĺňali minimálne štandardy vyplývajúce zo smernice UEFA pre daný typ štadiónov. 
Členovia koordinačného tímu uvedené rozpočty verifikovali a svoje pripomienky dajú v podobe 
samostatného vyjadrenia. Uvedené práce prebiehali v priebehu mesiaca máj - jún 2018, nakoľko 
kompletná výkresová dokumentácia a rozpočty hlavných objektov boli dodané v polovici júna.  
V zmysle predloženej projektovej dokumentácie, celkový rozpočet štadióna pred procesom 
verejného obstarávania je odhadnutý na 12,4 mil EUR bez DPH. V tejto cene nie sú zahrnuté 
náklady na výstavbu parkovísk Čapajevova a Bjornsonova, a náklady na výstavbu energobloku 
spolu vo výške  cca 700 000 Eur. Ku týmto nákladom je potrebné prirátať náklady na vybavenie 
štadióna, zatiaľ iba odhadované na úrovni 300 tisíc Eur bez DPH.  
 
Celkový predpokladaný rozpočtovaný náklad futbalového štadióna je 13,4 mil. Eur bez DPH, 
vrátane dotácie od Slovenského futbalového zväzu vo výške 2,4 mil. Eur.  
 
Potrebné finančné prostriedky na výstavbu futbalového štadióna v Prešove sú v objeme  
11 mil. eur, kde podiel finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja tvorí 5,5 
mil. eur a podiel mesta Prešov tvorí taktiež 5,5 mil. eur. Prešovský samosprávny kraj zapojí 
finančné prostriedky ako účelovú dotáciu pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 
na výstavbu futbalového štadióna. 
Prešovský samosprávny kraj sa nebude podieľať na prevádzkových výdavkoch spoločnosti 
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a na prevádzkových výdavkoch futbalového štadióna po 
ukončení výstavby.  
 
Predpokladaný rozpočtovaný náklad bude upravený podľa výslednej sumy z verejného 
obstarávania. Výška investície a spôsob financovania bude predmetom schvaľovania v 
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. 
V najbližších týždňoch je potrebné dôsledne a súčasne transparentne pracovať na príprave 
podkladov pre verejné obstarávanie a príprave manažmentu stavby. Uvedenému sa budú venovať 
externé dodávateľské spoločnosti s ktorými už FTA, s.r.o. spolupracuje. Ich výstupy bude 
preverovať pracovný tím PSK a Mesta Prešov, resp. vybraný externí konzultanti. Následne budú 
tieto materiály predložené na písomné schválenie Valnému zhromaždeniu FTA, s.r.o.   
 
Valné zhromaždenie schváli:  
a. realizačnú projektovú dokumentáciu stavby  
b. rozpočet stavby viažuci sa ku schválenej realizačnej projektovej dokumentácii  
c. podmienky financovania stavby zo strany spoločníkov  
d. rámcový časový harmonogramom stavebných prác  
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e. spôsob stavebného manažmentu stavby  
f. spôsob finančného manažmentu  
g. podmienky výberu stavebných dozorov  
h. podrobný vzor zmluvy o dielo  
i. podmienky verejného obstarávania. 

 

 
 
 
 
 


