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Príloha č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po prerokovaní
a) schvaľuje:
1. investičnú akciu „Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna“, ktorá bude
realizovaná v rámci projektu, ktorý je súčasťou zmluvy medzi Slovenským futbalovým
zväzom a Ministerstvom školstva, za finančnej spoluúčasti Mesta vo výške 40% nákladov
- 500 tis. EUR,
2. investičný zámer výstavby atletického štadióna na území Mesta, ktorého parametre
budú zodpovedať oficiálnym štandardom pre usporiadanie atletických súťažných
podujatí.

b) odporúča:
primátorovi Mesta rokovať s predstaviteľmi VÚC Prešovského samosprávneho kraja
o otázkach prípravy a podmienkach spoločného postupu pri realizácii projektu „Výstavba
atletického štadióna v meste Bardejov“.

Dôvodová správa
Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 2013- 3614/8709:1-10 zo dňa 27.
februára 2013 schválila vyčlenenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie,
modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov. Medzi schválenými mestami,
ktoré sú zahrnuté do programu finančnej podpory je i Mesto Bardejov. Predmetný projekt sa
bude realizovať na základ zmluvy medzi Slovenským futbalovým zväzom a Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Rámcové podmienky spojené so zapojením Mesta Bardejov boli prerokované osobne
na pôde SFZ za prítomnosti jeho prezidenta pána Jána Kováčika.
Cieľom projektu je modernizácia futbalových štadiónov. Futbalové štadióny majú
slúžiť verejnosti a je vo verejnom záujme, aby poskytovali ich návštevníkom komfort,
pohodlie, služby, ale predovšetkým, aby zaručovali bezpečnosť. Vzhľadom na súčasný
technický stav futbalových štadiónov na Slovensku sa ukazuje ako nevyhnutnosť
dobudovanie infraštruktúry slovenských ligových futbalových štadiónov na takej úrovni, aby
spĺňali všetky uvedené atribúty, ďalej podmienky Klubového licenčného systému pre
súťaže UEFA, smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov a tiež legislatívne normy
Slovenskej republiky, a to najmä s ohľadom na bezpečnosť.

Zámerom predkladaného

materiálu je, aby Slovenský futbalový zväz, ako najväčšia športová organizácia na Slovensku,
ktorá riadi slovenský futbal na všetkých výkonnostných úrovniach a vo všetkých vekových
kategóriách, zastrešil z pozície hlavného garanta financovanie rekonštrukcie ligových
futbalových štadiónov, a to najmä v krajských mestách a tradičných baštách slovenského
futbalu.
Úlohou Mesta bude zabezpečiť výstavbu základovej konštrukcie na osadenie tribún,
ktoré zabezpečí Slovenský futbalový zväz a vybudovanie technickej infraštruktúry
a sociálneho zázemia, čo predstavuje 40% spolufinancovanie nákladov projektu vo výške 500
tis. EUR tak , aby boli splnené infraštrukturálne kritéria UEFA pre štadióny kategórie 2.
V rámci zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Mestom bude za účelom naplnenia uznesenia
Vlády SR zadefinované, aby bol futbalový štadión po rekonštrukcii bezodplatne, po dobu 20
rokov, k dispozícii pre potreby futbalových reprezentácii SR.
Po ukončení projektu bude k dispozícii moderný futbalový stánok zodpovedajúci
medzinárodnom parametrom, ktorým sa zvýši komfort a bezpečnosť divákov, bude prínosom
pre zlepšenie kvalitatívnych podmienok pre mužstvá všetkých vekových kategórii, rozšíri sa
kvalita sociálneho zázemia, ale zároveň sa zlepšia podmienky pre všestranné využitie štadióna
aj na organizáciu spoločensko-kultúrnych podujatí.

