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V Prešove dňa 31.5.2019 
  



N Á V R H   
 

n a  u z n e s e n i e  
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s Článkom VII.  Všeobecne 
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 „O poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ v znení VZN PSK č. 65/2018 a v znení 
VZN PSK č. 68/2019 a  zverejnenej Výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre 
región pre rok 2019 

 
 

s c h v aľu j e  
 
 
zmenu Výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre región pre rok 2019: 
 
 
 
 
I. Charakteristika výzvy a programov – pre Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie 
športovísk v PSK znie: 

 
 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 

Cieľ programu: Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich 
vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru. 

Vytváranie podmienok pre podporu rozvoja športu na území Prešovského 
samosprávneho kraja, pre zmysluplné trávenie voľného času jeho obyvateľov zamerané hlavne 
na športové aktivity, na rozvoj talentov detí a mládeže kraja, tvorba podmienok pre súťaže, 
zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti využívaním 
dostupných športových zariadení v mestách a obciach, a to prípravou podkladov, dokumentácie 
a realizácie projektov zameraných na dostavbu, rekonštrukciu, stavebných úprav a 
modernizáciu existujúcich športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteľným majetkom 
investičného charakteru (kapitálové finančné prostriedky). 

Pod pojmom športové zariadenie (športovisko) sa v zmysle § 22 zákona č. 103/2015 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
rozumie telovýchovno-športové zariadenie, ktorým je krytý alebo otvorený objekt určený na 
telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.  

 
Cieľové skupiny programu: obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja 
 
Celková suma na program:    1 434 000,- eur 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur 
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  200 000,- eur  
Miera spoluúčasti žiadateľa:    min. 50 % z celkového rozpočtu projektu 

 
 



III. Podmienky výzvy – bod 1 - 7 znie: 
 
 
III. Podmienky výzvy 
 
1. Vyhlasovateľ výzvy:     Prešovský samosprávny kraj 
2. Celková suma alokácie určená pre výzvu:  4 034 000,00 eur 

z toho 
bežné výdavky     0,00 EUR 
kapitálové výdavky    4 034 000,00 eur 

3. Termín realizácie podporenej činnosti:   od 1.1.2019 do 31.10.2021 
4. Charakter výzvy:     priebežná výzvy, ktorá umožňuje cyklické  

prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v tzv. hodnotiacich kolách 

5. Termín na predloženie žiadosti:   I. kolo - 31.3.2019 
II. kolo - 30.6.2019 

6. Termín schválenia dotácie:    I. kolo – júl 2019 
II. kolo – október 2019 

7. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci 1 programu a 1 kola tejto výzvy. 
  



Dôvodová správa 
 

Na 11. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo 
4.2.2019 bolo prijaté uznesenie č. 162/2019 k návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie pre rok 2019 - Výzva pre región, v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.  

V rámci rozpočtu PSK pre rok 2019 bolo pre Výzvu pre región vyčlenený objem 
finančných prostriedkov v celkovej hodnote 3 600 000,- EUR.  
 Počet žiadostí z radov verejnosti, športových klubov, obcí, občianskych združení 
presahuje finančné prostriedky, ktoré boli odsúhlasené zastupiteľstvom PSK pre Výzvu pre 
región rok 2019. Navrhujeme sumu alokovaných prostriedkov určených pre Výzvu pre región 
navýšiť o 434 000 eur, celková výška finančných prostriedkov po navýšení Výzvy pre región  
bude 4 034 000 eur.  
 Navýšená čiastka je určená pre predložené žiadosti v II. kole výzvy, ktorého uzávierka 
je 30.6.2019. Potenciálni žiadatelia, ako aj neúspešní žiadatelia z I. kola, môžu predložiť svoju 
žiadosť v II. kole výzvy a uchádzať sa o predmetné prostriedky. 
 


