
Hodnotiaca správa z preberania Zimného štadióna. 

ZŠ bol daný pod správu mesta Trenčín prevodom z MO SR, následne v roku 2004 bola podpísaná 

zmluva o výpožičke a prevádzkovaní ZŠ medzi mestom Trenčín a Hokejovým klubom Dukla Trenčín 

n.o., čo bolo následne schválené uznesením č.239 Mestského zastupiteľstva Trenčín. V tom istom 

roku bol podpísaný aj dodatok č.1 a 2 k tejto zmluve. 

V roku 2006 došlo k dvom udalostiam, a to bola podpísaná nová zmluva o výpožičke a prevádzkovaní 

ZŠ s účinnosťou od 1.7.2006 následne 19.7.2006 bola podpísaná dohoda o ukončení zmluvy 

o výpožičke a prevádzkovaní ZŠ podpísanej v roku 2004. 13.11.2006 došlo k podpísaniu dodatku č.1 

kde došlo z dôvodu rekonštrukčných prác k navýšeniu obstarávacej hodnoty z pôvodných 

11 448 160,-SK na 17 447 062,-SK, následne dodatkom č. 3 bola táto suma navýšená o ďalších 

90 500,-SK. 30.1.2009 došlo k podpísaniu dohody o ukončení zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní ZŠ 

zo dňa 1.7.2006 a následne bola uznesením č.383 schválená zmena vypožičiavateľa a to z Hokejový 

klub Dukla Trenčín n.o. na nového vypožičiavateľa Hokejový klub Dukla Trenčín a.s. 

Dotácie mesto Trenčín: 

- rok 2006:   6 100 000 SK 

- rok 2007: 10 500 000 SK 

- rok 2008: 16 250 000 SK, rolby 5 000 000 SK 

    SPOLU: 37 850 000 SK 

- rok 2009:       586 290 € 

- rok 2010:       550 000 € (nevyúčtované 121 211,21€) 

  SPOLU: 1 015 078,79 € 

Dotácie zo štátneho rozpočtu cez SZĽH a Ministerstvo Školstva SR na rekonštrukciu zimného 

štadióna: 

- rok 2007: 3 000 000 SK 

- rok 2008: 5 000 000 SK 

    SPOLU: 8 000 000 SK 

- rok 2009:     331 930 € 

- rok 2010:     166 000 € 

    SPOLU:     497 930 € 

 

Na základe výpovede zo zmluvy o výpožičke mesto Trenčín prevzalo pod svoju správu Zimný Štadión 

dňa 1.10.2011. Pri preberaní bola vykonaná fyzická inventúra vybavenia ZŠ. Počas tejto inventúry 

bolo zistené nasledovné: 

- 2 ks rolby na úpravu ľadovej plochy, ktoré neboli vedené v evidencii majetku. 

Následným šetrením sa dospelo k tomu, že mesto Trenčín poskytlo dotáciu vo výške 5 000 000 SK ako 

dotáciu na nákup predmetných rolieb, ktorých nákup však nebol správne zúčtovaný. 

Dňa 22.9.2011 sa konalo stretnutie medzi odstupujúcim správcom ing.Staníkom  a novým správcom 

ZŠ p.Buchelom. Na tomto stretnutí došlo k odovzdaniu agendy a dokumentácie týkajúcej sa 



prevádzkovania ZŠ. Odovzdané dokumenty však boli len zmluvy rôznych dodávateľov a 2x revízia 

elektrických rozvodov a 2x revízia poistných ventilov. Odovzdané revizné správy boli 4 roky staré . 

Neboli odovzdané žiadne projektové dokumentácie akéhokoľvek druhu ( stavebné, elektrické, ÚK, 

voda, kanalizácia). Protokol o odovzdaní je doložený, ako príloha tejto správy.  

V novembri 2011 bola vykonaná kontrola Inšpektorátom práce na ZŠ P. Demitru s cieľom 

skontrolovať dodržiavanie právnych a ostatných  predpisov na zaistenie BOZP  pri prevádzkovaní ZŠ. 

Pri tejto kontrole boli zistené závažné nedostatky a to hlavne v tom, že zo strany bývalého 

prevádzkovateľa nedošlo k vypracovaniu potrebných úradných skúšok, odborných prehliadok 

a revíznych správ a chýba projektová dokumentácia. Nakoľko mesto Trenčín ako nový prevádzkovateľ 

musí tieto nedostatky odstrániť a potrebné dokumenty dať vypracovať, je potrebné z rozpočtu mesta 

vyčleniť čiastku cca 10 000 €. 

Po vzájomnej dohode medzi mestom Trenčín a Dukla Trenčín a.s. bol vybraný znalec z oblasti 

stavebníctva na určenie zhodnotenia majetku mesta zo strany prenajímateľa Dukla Trenčín a.s. 

V decembri 2011 bol vypracovaný znalecký posudok, predmetom ktorého bolo posúdenie 

zhodnotenia majetku mesta Trenčín pri stavebných prácach a úpravách na ZŠ P.Demitru. Výška 

zhodnotenia bola určená znalcom na: 198 136 € 

 K tejto správe sú priložené nasledovné dokumenty: 

- Zmluvy o výpožičke 

- Zmluvy o dotáciách 

- Preberací protokol dokumentov 

- Protokol Inšpektorátu práce 

 

 

Vypracoval v Trenčíne dňa: 14.2.2012 


