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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 

 

18. zasadnutie Zastupiteľstva         Číslo poradia:  
Prešovského samosprávneho kraja 

dňa 10. 2. 2020  

 

 

 

Správa o všetkých vynaložených prostriedkoch a ich účelnosti 

použitia vrátane určenia ďalších postupov 

- FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov  

 

 

Predkladá:                                                                                Návrh na uznesenie:  

Ing. Artúr Benes,konateľ spoločnosti                            Zastupiteľstvo PSK berie na vedomie            

                                                                                             Správu o vynaložených prostriedkoch  

                                                                                a ich účelnosti použitia vrátane ďalších 

                                                                                              postupov. 

Spracoval: 

Ing.Artúr Benes, konateľ spoločnosti 

Ing.Milan Macko, konateľ spoločnosti 

 

 

Odsúhlasil: 

Ing. Bystrík Mucha, 

riaditeľ Ú PSK 

 

 

V Prešove dňa 30.1.2020 
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Dôvodová správa: 

 

 

Na základe uznesenia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.351/2019 spoločnosť 

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. Prešov predkladá správu o všetkých vynaložených finančných 

prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov. 

 

1. Vynaložené finančné prostriedky 
 

Rok 2017 

Dotácia mesto Prešov: 

-             bežné :          25.000,- EUR                                            vrátenie: 626,52 EUR 

-             kapitálové: 100.000,- EUR                                            vrátenie:     0,- EUR 

Dotácia PSK: 

- bežné :          25.000,- EUR                                             vrátenie:    0,- EUR 

- kapitálové: 300.000,- EUR                                             vrátenie:    0,- EUR 

 

Rok 2017  

Bežné výdaje: 

1/ Mzdy odvody a odmeny                                                                24.500,- EUR 

2/ Účtovnícke služby  a služby auditu                                                 6.200,- EUR 

3/ Právne služby                                                                                        600,- EUR 

4/ DOX stravné lístky                                                                                400,- EUR 

5/ Znalecké posudky, geometrické zamerania                                  1.500,-EUR 

6/  Cestovné                                                                                             1.000,- EUR 

7/  Kancelárske potreby                                                                            500,- EUR 

8/  Inžinierska činnosť, príprava odkúpenia garáži resp.  

      výmeny garáží, povoľovacie konania,                                        12.000,- EUR 

9/  Ostatné / drobný nákup, poštovné, poplatky, kolky /               2.800,- EUR 

                                                                                    Spolu:                 49.500,- EUR 

Kapitálové výdaje: 

1/ Projekčné práce                                                                           
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- VSV Consulting Slovakia                                                  158.000,-EUR 

- mArchus                                                                               17.500,-EUR 

- Stavoprojekt                                                                        18.000,-EUR 

2/ Geologické práce                                                                          21.000,-EUR 

3/ Zisťovacie konanie                                                                          5.500,-EUR 

4/ Výkup garáží / 15 garáží /                                                          180.000,- EUR 

                                                                                       Spolu:          400.000,- EUR 

  

 

Rok 2018 

Dotácia mesto Prešov: 

- bežné:           25.000,- EUR                                             vrátenie:             0,- EUR 

- kapitálové: 150.000,- EUR                                             vrátenie:             0,- EUR 

                      211.694,-EUR                                              vrátenie: 200.353,66 EUR 

Dotácia PSK: 

- bežné:            25.000,- EUR                                             vrátenie:             0,- EUR 

- kapitálové  375.000,- EUR                                              vrátenie:             0,- EUR 

 

Bežné výdaje: 

1/ Mzdy odvody a odmeny                                                                      22.700,-EUR 

2/ Účtovnícke služby a služby auditu                                                         6.800,-EUR 

3/ Právne služby                                                                                            1.000,- EUR 

4/ DOX stravné lístky                                                                                        400,-EUR 

5/ Kancelárske potreby                                                                                    200,- EUR 

6/ Kamerový systém                                                                                      3.600,- EUR 

7/ Správne poplatky, licencie, povoľovacie konania                                3.500,-EUR 

8/ Daňový úrad odvody                                                                                 1.400,- EUR 

9/ Poradenské služby v procesoch VO                                                      10.000,- EUR 

9/ Ostatné / drobný nákup, poštovné, poplatky /                                       800,- EUR 

                                                                                              Spolu:              50.400,- EUR 

Kapitálové výdaje: 

1/ Stavebné práce, stavebný dozor 

-  Stavebný dozor – Ing. Vladimír Kačmár MC 44                         2.700,- EUR 
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-  Mackontrol engineering s.r.o.                                                      8.000,- EUR 

-  EKOPRIM s.r.o                                                                             267.000,- EUR  

2/ Projekčné práce: 

- VSV Consulting Slovakia                                                              225.600,- EUR 

-  Vratka úhrady                                                                                -  8.300,- EUR 

-  

3/ Kúpa garáží a pozemkov                                                                        35.800,- EUR 

4/ Geologický prieskum                                                                                 6.000,- EUR  

                                                                                                        Spolu:    536.800,- EUR 

 

 

Rok 2019  

Dotácia mesto Prešov: 

- bežné :         50.000,- EUR                                              vrátenie: 9.879,95 EUR 

- kapitálové:            0,- EUR 

 

Dotácia PSK: 

- bežné:           50.000,- EUR                                               vrátenie: 0,- EUR 

- kapitálové  310.000,- EUR                                               vrátenie: v procese zúčtovania 

 

Bežné výdaje: 

1/   Právne služby / paušál, spracovanie návrhu ZoD, ZoN/           19.000,- EUR 

2/   Účtovnícke služby a služby auditu                                                  8.500,- EUR 

3/   Kamerový ochranný systém                                                             1.700,- EUR 

4/   1.cena za víťazný architektonický návrh                                        3.000,- EUR 

5/   DOX stravné lístky                                                                                 800,- EUR 

6/   Kancelárske potreby                                                                             700,- EUR 

7/   Mzdy odvody a odmeny                                                                 54.000,- EUR 

8/  Ostatné / poštovné, drobný nákup, poplatky, kolky /                  3.000,- EUR 

                                                                                                  Spolu:      90.700,- EUR 

Kapitálové výdaje: 

1/   Projekčné práce a stanoviská k PD  

- Realizačná projektová dokumentácia                                    64.000,- EUR 
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- Ostatné                                                                                          1.300,- EUR 

2/   Štúdie                                                                                                     2.500,-EUR 

3/ Stavebné práce a poplatky 

- Výstavba náhradných garáží                                                    29.500,- EUR 

- Pripojovací poplatok odberného miesta                                22.700,-EUR 

- Preložka časti distribučnej sústavy                                          11.600,-EUR 

- Trafostanica Tatran a odberné miesto                                      4.200,- EUR 

4/ Stavebný dozor                                                                                       2.000,- EUR 

                                                                                           Spolu:              137.800,- EUR 

 

 

 

 

 

 

2. Určenie ďalšieho postupu 
 

A.A.A.A. Východiskové parametre projektuVýchodiskové parametre projektuVýchodiskové parametre projektuVýchodiskové parametre projektu    
 

1. Základné investičné rámce projektu definujú: 
a. Uznesenia zastupiteľstiev spoločníkov projektu – Mesto Prešov a Prešovský 

samosprávny kraj - o financovaní investície vo výške 5,5 miliónov Eur od každého 
spoločníka, 

b. Zmluva o spolupráci medzi FTA a SFZ so záväzkom SFZ financovať 2,4 milióna Eur 
vynaložených na investičné náklady pri výstavbe štadióna. 

 

2. Základné technické parametre projektu boli definované Zmluvou o spolupráci so Slovenským 
futbalovým zväzom. Táto zmluva definovala nielen finančné podmienky a výšku 
spolufinancovania investície, ale zároveň aj určila kritériá UEFA 3 ako základ pre projektovanie 
parametrov budúceho štadióna. 

 

3. Architektonickú podobu štadióna určila víťazná ponuka na základe architektonickej súťaže.  
 

4. Základnými kapacitnými parametrami projektovaného štadióna sú:  
a. počet tribún: 4  
b. počet sedadiel na hlavnej tribúne: 1521  
c. celkový počet sedadiel: 6488 
d. počet parkovacích miest: 250 

 

5. Nová hlavná tribúna nebude stáť na mieste pôvodnej hlavnej tribúny. Celý projekt je 
posunutý smerom na súčasnú tréningovú plochu. 
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6. Súčasťou infraštruktúry nového štadióna nie je tréningová plocha ale len základné ihrisko.  
 

7. Typ hracej plochy: prvotný projekt počítal s umelou trávou. Vzhľadom na smernicu SFZ, ktorá 
je v platnosti od polovice roka 2019 je nutná zmena typu hracej plochy na prírodnú trávu. Táto 
zmena má dopad na zmenšenie možného času využitia hracej plochy. 

 

8. Energoblok pre dodávku energií nie je súčasťou investície projektu. Predpokladá sa spolupráca 
s budúcim dodávateľom energií, ktorý by na svoje náklady vybudoval energetické zariadenie, 
zabezpečil jeho financovanie a následne bol dlhodobým prevádzkovateľom energozariadení 
a dodávateľom tepla pre vyhrievanie hracej plochy a tribún. 

 

B.B.B.B. Predprojektová príprava (Fáza od prvotného plánovania do začiatku výstavby Predprojektová príprava (Fáza od prvotného plánovania do začiatku výstavby Predprojektová príprava (Fáza od prvotného plánovania do začiatku výstavby Predprojektová príprava (Fáza od prvotného plánovania do začiatku výstavby 

športového zariadenia)športového zariadenia)športového zariadenia)športového zariadenia)    
 

V rámci predprojektovej prípravy bolo od rozhodnutia o začatí realizácie projektu do 

súčasného stavu realizované nasledovné: 

a. Prenájom mestských pozemkov spoločnosti FTA od mesta Prešov 
b. Výkup garáží od majiteľov 
c. Dohody o zámene garáží v prípade, ak majiteľ nesúhlasil s výkupom 
d. Architektonická súťaž na budúci štadión 
e. Príprava Projektovej dokumentácie  

- Projekt pre územné konanie 
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
- Realizačná projektová dokumentácia 
- Zmeny Projektovej dokumentácie na základe požiadaviek Slovenského futbalového zväzu 
- Zmeny Projektovej dokumentácie na základe usmernenia SFZ o typoch hracej plochy 

a možných úsporách v projekte, vzhľadom na očakávanú indexáciu cien pre rok 2019 
- Zapracovanie požiadaviek uchádzačov, ktoré vznikli počas procesu obstarávania 
- Zapracovanie požiadaviek, ktoré vznikli ako požiadavka počas procesu vydania stanoviska 

Okresného úradu, odboru Životného prostredia. 
f. Výstavba nových garáží  
g. Začatie prekládky trafostanice  
h. Inžinierska činnosť pri povoľovacích procesoch 

 

C.C.C.C. Ďalšie krokyĎalšie krokyĎalšie krokyĎalšie kroky    
 

1. Stavebná oblasť 

a. Zámeny jednotlivých garáží podľa dohodnutých zmlúv o budúcich zmluvách môžu byť 

realizované po nadobudnutí účinnosti a právoplatnosti vydaného kolaudačného 

rozhodnutia na nové garáže.(predpoklad 02/2020). Stretnutia s jednotlivými 

dotknutými osobami sú už realizované od 27.1.2020. 

b. Realizácia prekládky trafostanice (predpoklad 03/2020) 

 

2. Verejné obstarávanie 
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Aktualizované podklady pre proces verejného obstarávania zhotoviteľa štadióna 

vrátane Zmluvy o dielo s budúcim zhotoviteľom sú pripravené od 12/2019 na 

odsúhlasenie s prihliadnutím na nález ÚVO. Po odsúhlasení spoločníkmi prípadne inými 

doplnkovými konzultáciami je možné opätovné vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa. 

Proces verejného obstarávania bude realizovaný následne aj pre výber stavebného 

dozoru stavby a dodávateľa energobloku, ktorý predpokladáme realizovať ako EPC 

projekt, t.j. prvotnú investíciu znáša zhotoviteľ a premietne ju do ceny poskytovanej 

energie v priebehu prevádzky. 

 

3. Protimonopolný úrad  

Podklady pre rokovanie s protimonopolným úradom pred samotným predložením 

žiadosti o posúdenie podľa schémy štátnej pomoci sú pripravené. Je potrebné doplniť 

informáciu akým spôsobom bude financovaný záväzok spoločníka - mesto Prešov. 

Žiadosti predkladajú samostatne mesto Prešov, PSK a Slovenský futbalový zväz. 

4. Projektová príprava 

Projektová dokumentácia bola na základe zmien, ktoré sa udiali v priebehu roka 2019 podrobená      

zmenovému konaniu v nasledovných oblastiach: 

- kovová montovaná tribúna B,C,D bola na základe informácie o tom, že nie sme viazaní zmluvou 

medzi SFZ a spoločnosťou SEDASPORT prepracovaná, projekčne dokreslená  a nacenená,  

- na základe uznesenia Výkonného výboru SFZ sme pristúpili k preprojektovaniu trávnatej plochy 

z umelej trávy na trávu prírodnú, 

- na základe požiadaviek spoločnosti došlo k preprojektovaniu stožiarov osvetlenia štadióna, 

- projektová dokumentácia bola doplnená o všetky skutočnosti, ktoré sa vysvetľovali počas 

procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby a počas povoľovacích procesov, 

- došlo k aktualizácii rozpočtu na úroveň konca roka 2019, nakoľko predpokladaná hodnota 

zákazky bola pôvodne stanovená na cenovú úroveň september 2018. 

Výsledná nová predpokladaná hodnota zákazky ja stanovená projektantami na úroveň  14,6 

mil. EUR bez DPH, čo je predbežne zadefinovaná PHZ do pripravovanej súťaže. Predchádzajúca 

hodnota PHZ vo vyhlásenej súťaži, ktorá bola zrušená Radou ÚVO rozhodnutím zo dňa 6.11.2019, 

bola 13,256 mil. Eur bez DPH. 

 

5. Financovanie 

 

a. Financovanie výstavby  

Existujúce uznesenia mesta Prešov a PSK predpokladajú financovanie investičných nákladov vo 

výške 5,5 mil. Eur, t.j. 11 mil. Eur spolu, predbežne vo forme dotácie na investičné náklady výstavby 

štadióna. 

Mesto Prešov má pre rok 2020 v rozpočte zatiaľ schválených 550 tisíc Eur a 4,95 mil. Eur ako 

predpoklad pre roky 2021 a 2022 

PSK má pre rok 2020 3 mil. Eur a pre rok 2021 2,5 mil. Eur.  
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SFZ má na základe zmluvy o spolupráci s FTA prispieť na výstavbu sumou 2,4 mil. Eur. Zmluva so 

SFZ je platná do 30.6.2020. 

Je potrebné potvrdiť spôsob a výšku financovania za mesto Prešov pre roky 2021 a 2022. Následne 

je možné zapracovať spôsob financovania do materiálov pre Protimonopolný úrad a prípadne do 

návrhu Zmluvy o dielo s budúcim uchádzačom.  

Dochádza k navýšeniu predpokladanej hodnoty zákazky na 14,6 mil. Eur čo znamená navýšenie pre 

oboch spoločníkov jednotlivo o 600 tisíc Eur. Je potrebné stanovisko oboch spoločníkov, ako sa 

vysporiadať s predpokladaným navýšením rozpočtu výstavby. Je však nutné podotknúť, že uvedená 

cena je rozpočtovou projektantskou cenou, ktorá bude v procese VO upravená! 

 

b. Financovanie predprojektovej prípravy 

 

Záväzok oboch spoločníkov do začiatku výstavby štadióna podieľať sa na financovaní 

kapitálových výdavkov čiastkou každý spoločník jednotlivo 1, 085 mil. Eur.  

Z tejto čiastky bolo mestu Prešov vrátené ako nespotrebovaná časť v roku 2018 vo výške 

200.354 Eur a predpokladáme vrátenie nespotrebovanej časti dotácie PSK v roku 2019 vo výške viac 

ako 100.000 Eur. Čiastka bude upresnená po vyúčtovaní dotácie. 

Časť nespotrebovaných dotácií je potrebné použiť už v roku 2020 pre financovanie dostavby 

prekládky trafostanice. 

 

c. Financovanie bežného chodu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Prešov 

 

Financovanie bežných výdavkov spoločnosti je pre rok 2020 pripravené nasledovne: 

Boli vyúčtované nespotrebované časti dotácií na bežné výdavky obom spoločníkom za rok 2019 

v čiastkach  9.879,95  Eur (dotácia vo výške 50.000 Eur) mestu Prešov a 0,- Eur (dotácia vo výške 50.000 

Eur) PSK. 

Zastupiteľstvo PSK na svojom 17. zasadnutí dňa 9.12.2019 neschválilo dotáciu na bežné výdavky 

spoločnosti pre rok 2020 vo výške 50.000 Eur.  

Mesto Prešov pripravuje dotačnú zmluvu na poskytnutie 30.000 Eur pre bežné výdavky spoločnosti 

FTA na rok 2020. Tieto finančné prostriedky umožnia spoločnosti plniť si svoje záväzky v roku 2020, čo 

je momentálne pozastavené. 

 

V Prešove, 29.1.2020 


