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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z pokralovania XLII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 23.9.2013 	 lislo: 441/2013 

k návrhu Memoranda o spolupráci pri budovani a rozvoji futbalu v meste Prelov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

schvaľuje 

Memorandum o spolupráci pri budovani a rozvoji futbalu v meste Prešov s týmito zmenami 
v texte; 

1. 	Obchodné meno 2. zmluvnej strany mie: ,,1. FC Tatran Prešov, a. s.". 
2. 	V Časti I. Predmet, v prvej vete sa slová ,,2013 do 2033" nahrádzajú slovami ,,2013 do 

2022". 
3. 	V Časti I. Predmet sa vypúšťa veta: "V zmysle vyššie uvedeného umesenia Vlády SR 

samotný klub prispeje k celkovej sume na rekonštrukciu štadióna finančnú čiastku od 
10 - 15 % /0,4 - 0,6 mil. EUR/ a zvyšnú čiastku sa pokúsi zabezpečiť mesto Prešov, to 
ZIlamená finančnú čiastku v objeme 25 - 30 % /1,0 - 1,2 mil. EUR/.". 

~..~_ .._----_.~---7--
JUDr. Pavel HA G Y A RI 

- 2 10. 2013 primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 JUDr. René Pucher ~~ 
PhDr. Milan Laca ~,J / 
Ing. Richard Drutarovský ~\~I 
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medzi 

1. 	 Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Zast.: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 
IČO: 327646 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 
Číslo účtu: 4008549274n500 

a 

2. 	 1. FC Tatran Prešov, a. s. 
Čapajevova 47. 080 O1 Prešov 
Zast.: Ing. Miroslav Remeta - predseda predstavenstva 
IČO: 36503975 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel Sa. vložka Č. 10306/P 

Preambula 

Zmluvné strany za účelom kvalitného rozvoja vrcholového futbalu s prihliadnutím na 
zabezpečenie rozvoja mládežníckeho futbalu v meste Prešov sa dohodli v zmysle tohto 
memoranda na spolupráci s cieľom vybudovania kvalitnej materiálno technickej 
základne na prevádzkovanie futbalu v meste Prešov. 

I. 

Predmet 


Na základe uznesenia Č. 115/2013 Vlády Slovenskej republiky zo dňa 27.2.2013 
(prrloha Č. 1), Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského futbalového 
zväzu ako garanta celého procesu vyčlení v období od roku 2013 do 2022 finančné 
prostriedky na prevedenie rekonštrukcie futbalových štadiónov po celom Slovensku. 
Futbalový štadión v meste Prešov, ktorý je vo vlastníctve 1. FC Tatran Prešov spadá do 
kategórie 3 !futbalové štadióny v krajských mestách s kapacitou sedenia do 5.500 
divákovI a bude na základe uznesenia Vlády SR podporený celkovou sumou finančných 
prostriedkov 2,4 mil. EUR, čo predstavuje 60 % z plánovanej sumy na rekonštrukciu. 
Na základe týchto skutočností, zmluvné strany svojim podpisom tohto memoranda 
vyjadrujú svoj spoločný záujem participovať na tomto projekte v zmysle Uznesenia 
Vlády SR zo dňa 27.2.2013. 
K tomuto účelu zmluvné strany prejavili záujem o vytvorenie nového správcovského 
spoločného subjektu, do ktorého bude vnesený nehnuteľný majetok 1. FC Tatran 
Prešov !Hlavný štadión s pozemkami! a finančné prostriedky podľa alikvotnej výšky 
kofinancovania projektu. 
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II. 

Všeobecné zásady spolupráce 


Spolupráca je usmerňovaná v rámci slušnosti, vzájomnej dôvery, transparentnosti 
a zodpovednosti oboch strán. Obe strany sa zaväzujú, že urobia všetko preto, aby 
spolupráca bola úspešná. 

III. 

Záverečné ustanovenia 


1. 	 Toto memorandum o spolupráci môže byt' v prípade potreby po vzájomnej dohode 
oboch strán aktualizované. Zmeny alebo doplnky musia byt' uskutočnené 
v písomnej podobe. 

2. 	 Toto memorandum o spolupráci nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma 
stranami. 

3. 	 Toto memorandum o spolupráci je povinne zverejňovaným memorandom 
a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

4. 	 Memorandum je vyhotovené štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrži 
po dve vyhotovenia. 

5. 	 Obe strany prehlasujú, že si Memorandum o spolupráci prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, že ho uzatvárajú na základe slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne 
podpisujú. 

V Prešove dňa: 

JUDr. Pavel Hagyari Ing. Miroslav Remeta 
primátor mesta Prešov predseda predstavenstva 
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l Príloha č.
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č.115 

z 27. februára 2013 

k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových 
štadiónov na roky 2013 - 2022 

Číslo materiálu: 7051/2013 

Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Vláda 

A. schval'uje 

A.I. 	 Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov 
na roky 2013 - 2022 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády; 

B. ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

B.1. 	 zabezpečiť v štátnom rozpočte finančné prostriedky v objeme 4,5 mil. eur 
ročne pre kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nad 
rámec schválených výdavkov určených na program 026 - Národný program 
rozvoja športu v rokoch 2013 - 2022 

každoročne do 31. marca až do roku 2022 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

B.2. 	 pripraviť a uzavrieť zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom o poskytnutí 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na realizáciu financovania 
rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na rok 2013 

do 30. apríla 2013. 

Vykonajú: 	 podpredseda vlády a minister financií 
minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Na vedomie: 	 splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport 
prezident Slovenského futbalového zväzu 

Uznesenie vlády SR číslo 115/2013 	 strana l 


