Dôvodová správa
V roku 2016 zastupiteľstvo mesta Košice schválilo kandidatúru mesta Košice o usporiadanie
„Európskeho olympijského festivalu mládeže“ v roku 2021.
Európsky olympijský festival mládeže (ďalej EYOF) je multišportové olympijské podujatie
európskeho významu, ktorého sa zúčastňujú mladí športovci vo veku od 14 do 18 rokov.
Košický samosprávny kraj ako aj Mesto Košice majú za cieľ spoločne podporiť projekt
„Európsky olympijsky festival mládeže - Košice 2021 – EYOF 21“ a vzájomnou spoluprácou
prispieť ku kvalite kandidatúry a samotných príprav na toto vrcholné mládežnícke športové
podujatie na Slovensku.
Celkové minimálne priame a investičné náklady na usporiadanie EYOF vrátane výdavkov na
budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, vybudovanie športovej
dediny v podobe rekonštrukcie internátov na Jedlíkovej ulici a náklady na organizačné
podujatie sa predpokladajú vo výške minimálne 99 650 000 eur a celkové optimálne náklady
v sume 122 550 000 eur.
Uvedená suma má byť krytá zo zdrojov mesta Košice, Košického samosprávneho kraja,
iných zdrojov a štátnych zdrojov. Mesto Košice má zatiaľ prísľub od Vlády SR na
financovanie organizácie športových podujatí vo výške 12 mil. eur. Bližšie informácie
k finančnému zabezpečeniu EYOF sú podrobnejšie uvedené v hlavnom dokumente.
Investície KSK budú hlavne do športovej infraštruktúry, do týchto 5 investičných akcií:
Atletická hala pri Športovom gymnáziu, Tr. SNP 104 v Košiciach (v súčasnosti Stredná
športová škola), Atletický štadión (otvorený), Popradská ulica v Košiciach, rekonštrukcia
školského internátu pri SOŠ Szakköpiskola, Grešakova 1,Košice (Jedlíka ulica), telocvičňa SOŠ, Ostovského ulica v Košiciach, cesty II. a III triedy, ktoré sú vo vlastníctve KSK pre
cyklistické podujatia.
Investície do výstavby a rekonštrukcie nehnuteľného majetku budú znamenať investíciu do
športovej infraštruktúry mesta a kraja na výrazné zlepšenie podmienok pre viaceré druhy
športu aj do budúcna.
Materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu podporiť túto iniciatívu a požiadať predsedu KSK,
aby v súčinnosti s mestom Košice inicioval rokovanie na úrovni predsedu Vlády SR s cieľom
poskytnutia finančných prostriedkov potrebných na dofinancovanie investičných akcií
smerujúcich k zabezpečeniu dôstojného konania Európskeho olympijského festivalu mládeže
– Košice 2021 s termínom do 07. 03. 2019 a o výsledku rokovania informoval poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
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