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N Á V R H   

 
n a  uz nes e n i e  

 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 
Z. z. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
s c h v aľu j e  

 
zmenu použitia účelovej dotácie v celkovom objeme 1 085 000 eur schválenej uznesením  
Zastupiteľstva PSK č. 27/2018 zo dňa 5.3.2018  pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, 
s.r.o. nasledovne: 

 
A. dotáciu účelovo určenú na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba 

futbalového štadióna v meste Prešov“  na úhradu kapitálových výdavkov nasledovne: 
a) 300 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2017, 
b) 375 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2018, 
c) 310 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2019. 
  
Finančné prostriedky budú určené na zabezpečenie všetkých prác spojených s prípravou 
a realizáciou rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste 
Prešov. 

 
 

B. dotáciu účelovo určenú na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba 
futbalového štadióna v meste Prešov“  na úhradu bežných výdavkov nasledovne: 

 
a) 25 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2017, 
b) 25 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2018, 
c) 50 000 eur z rozpočtu PSK pre rok 2019. 
 
Finančné prostriedky budú účelovo určené na  zabezpečenie riadneho chodu spoločnosti 
v jednotlivých rokoch,  napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady, garančné 
poplatky, mzdové náklady, právne služby, služby na zabezpečenie procesov verejného 
obstarávania a iné náklady bežného charakteru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
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.  
 
Zastupiteľstvo PSK následne zmenilo svojimi uzneseniami výšku dotácie na úhradu 
kapitálových výdavkov pre spoločnosť Futbal Tatran Aréna, s.r.o. na 1 035 000 eur, výšku 
dotácie na úhradu bežných výdavkov na 50 000 eur, celková dotácia ostala nezmenená vo výške 
1 085 000 eur. 
 
Spoločnosť Futbal Tatran Aréna, s.r.o. v roku 2018 nevyčerpala celú dotáciu na úhradu 
kapitálových výdavkov, nevyčerpané prostriedky sú vo výške 360 000 eur. V roku 2019 z tejto 
nevyčerpanej časti dotácie bude použitých 310 000 eur na úhradu kapitálových výdavkov, 
50 000 eur na úhradu bežných výdavkov na chod spoločnosti počas výstavby futbalového 
štadióna. 
 
Na 7. rokovaní zastupiteľstva PSK dňa 27.8.2018 uznesením číslo 91/2018 bola schválená 
druhá dotácia na výstavbu futbalového štadióna pre spoločnosť Futbal Tatran Aréna, s.r.o. vo 
výške 5,5 milióna eur na obdobie čerpania prostriedkov v období rokov 2018 až 2021.  


