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Vypracoval: 
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V Trenčíne, 11. apríla 2012 
 
Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. 
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 27.3.2012 a Mestská rada v Trenčíne na 
svojom zasadnutí dňa 5.4.2012 prerokovali a schválili predložený materiál a odporúčajú Mestskému 
zastupiteľstvu v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 19.4.2012 predmetný materiál schváliť.   

  
  



NNáávvrrhh  nnaa  ZZmmeennuu  PPrrooggrraammoovvééhhoo    rroozzppooččttuu  
  MMeessttaa  TTrreennččíínn  nnaa  rrookk  22001122   

   

 
Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 upravuje 

rozpočet mesta v nadväznosti na Dohodu o vzájomnom zápočte pohľadávok a uznanie dlhu 
pripravovanú medzi Mestom Trenčín a HK Dukla Trenčín, a.s.. 

HK Dukla Trenčín, a.s. prevádzkovala objekt zimného štadióna Pavla Demitru v zmysle 
Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna zo dňa 1.1.2009 a Zmluvy o užívaní majetku 
mesta Trenčín uzatvorenej dňa 27.4.2009. Užívanie objektu HK Dukla  bolo ukončené Dohodou 
o ukončení Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna ku dňu 1.10.2011 a Dohodou 
o ukončení  Zmluvy o užívaní majetku mesta Trenčín ku dňu 1.10.2011.  

Počas doby prevádzkovania objektu  zhodnotil HK Dukla majetok  Mesta Trenčín 
vybudovaním VIP BOXOV a ďalších stavebných úprav definovaných znaleckým  posudkom č. 
63/2011  vypracovaným  Ing. Jozefom Prekopom dňa 29.12.2011 (v znení jeho Doplnku zo dňa 
20.03.2012).  Hodnota tohto zhodnotenia bola v zmysle hore uvedeného znaleckého posudku 
stanovená vo výške  198.136,-  € bez DPH, t.j. 237.763,20 € s DPH.  

Vzhľadom k tomu, že v roku 2011 došlo k ukončeniu Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní 
zimného štadióna  a Zmluvy o užívaní majetku Mesta Trenčín,  zmluvné strany sa dohodli, že  je 
potrebné vysporiadať zhodnotenie majetku Mesta Trenčín, ktoré vykonala, resp. zabezpečila HK 
Dukla počas užívania zimného štadióna.  

Súčasne Mesto Trenčín eviduje pohľadávku Mesta Trenčín voči HK Dukla Trenčín, a.s. vo 
výške 235.756 €, na kt. splácanie je uzatvorený v zmysle Dohody o splácaní dlhu a uznaní dlhu 
v znení dodatkov splátkový kalendár.  

Návrh Dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok a uznanie dlhu bude predložený na Mestské 
zastupiteľstvo. Pre prípad jeho schválenia je potrebné vykonať zmenu rozpočtu, tak ako navrhujeme. 

Rozpo čet mesta Tren čín na rok 2012 navrhujeme upravi ť nasledovne:  

� Bežné príjmy: 292: Ostatné nedaňové príjmy budú zvýšené o + 235.756 €, t.j. na 355.756 €,  
HK Dukla Trenčín, a.s. uhradí Mestu Trenčín svoj dlh v plnej výške,    

� Kapitálové výdavky: Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 3: Zimný 
štadión, funkčná klasifikácia (ďalej FK): 08.1.0., ekonomická klasifikácia (ďalej EK): 717: budú 
zvýšené o + 237.763 €, t.j. na 237.763 €. Finančné prostriedky sú určené na úhradu 
zhodnotenia zimného štadióna Pavla Demitru – VIP boxy a stavebné úpravy.  

� Kapitálové výdavky: Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 4: 
Plavárne, FK: 08.1.0., EK: 717: Nová letná plaváreň – energie + stráženie    budú     znížené 
o - 2.007 €, t.j. na 76.993 €. 

Po zapracovaní predmetných zmien bude rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 vyrovnaný. 

 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 uznesenia 

1.1. Bežné príjmy                                                                                    + 235.756 € 

� Ostatné nedaňové príjmy .........................................................................................        + 235.756 € 

1.2. Kapitálové výdavky                                                           + 235.756 € 

� Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 3: Zimný štadión, FK: 08.1.0., EK: 
717:  Zhodnotenie štadióna: VIP boxy a stavebné úpravy   ...........................................  + 237.763 € 

� Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 4: Plavárne, FK: 08.1.0., EK: 717: 
Nová letná plaváreň – energie + stráženie ....................................................................       – 2 007 € 

 

 

 

 

 

 

 

 


