
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 
v zmysle §51 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení 

 

 

Zmluvné strany Memoranda: 

 

 

Mesto Trenčín 

Sídlo: Mierové námestie 2, 91164 Trenčín 

IČO: 00312037 

Štatutárny zástupca: 

Mgr. Richard Rybníček, primátor 

/ďalej „Mesto Trenčín“/ 

 

ALTIS sport pro s.r.o. 

Sídlo: Jána Stanislava 3584/20B, 841 05 Bratislava 

IČO: 46 341 005 

Štatutárny zástupca: 

Denis Buzinkay, konateľ 

/ďalej „ALTIS sport pro“/ 

 

Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.   

Sídlo: Považská 34, 91101 Trenčín    

IČO: 36324051      

Štatutárny zástupca:       

Ing. Andrej Kollár, predseda predstavenstva      

Róbert Švehla, člen predstavenstva 

/ďalej „HK Dukla, a.s.“/ 

 

Hokejový klub DUKLA Trenčín, n.o.   

Sídlo: Považská 34, 91101 Trenčín    

IČO: 36119300      

Štatutárny zástupca:       

Róbert Švehla, riaditeľ 

/ďalej „HK Dukla, n.o.“/ 

   

 

Preambula 

 

Zmluvné strany Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci  /ďalej len „Memorandum“/ uvedomujúc 

si potrebu rozvoja športovej infraštruktúry na území Mesta Trenčín, uznávajúc rozvoj športu -  najmä hokeja a 

krasokorčuľovania ako výnimočnej devízy občanov mesta Trenčín vo vzťahu k všetkým generáciám 

športovcov reprezentujúcich Mesto Trenčín a deklarujúc verejný záujem spočívajúci v podpore rozvoja športu 

– najmä ľadového hokeja  detí, mládeže a dospelých uzatvárajú toto Memorandum v záujme rekonštrukcie 

a prevádzky zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne.  
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Čl. I 

Prehlásenia zmluvných strán 

Zmluvné strany prehlasujú, že: 

 

1. Navrhovaný model rekonštrukcie zimného štadióna Pavla Demitru predstavuje unikátnu spoluprácu 

verejného a súkromného sektora s cieľom zabezpečiť pre športovcov a divákov komfort a dôstojné 

podmienky. 

2. Podporujú rozvoj hokeja deti a mládeže ako aj reprezentáciu Mesta Trenčín hokejistami HK Dukla, 

a.s. ako aj hokejistami HK Dukla, n.o. 

3. Vyvinú maximálnu možnú mieru súčinnosti pri rekonštrukcii štadióna Pavla Demitru a budú 

nápomocní pri dosiahnutí spoločného cieľa, ktorým je najmä rekonštrukcia zimného štadióna a jeho 

ďalšie užívanie aj v prospech rozvoja športu detí, mládeže ale aj dospelých.  

4. Zavŕšením vyššie uvedeného procesu bude naplnený verejný záujem na podpore športu v Meste 

Trenčín z pohľadu budovania modernej športovej infraštruktúry. 

5. Rešpektujú význam a postavenie HK DUKLA, a.s. a HK DUKLA, n.o. v oblasti športu a zároveň HK 

DUKLA, a.s. a HK DUKLA, n.o. vyhlasujú, že svojimi športovými výkonmi budú naďalej šíriť dobré 

meno Trenčína a vyvinú maximálne úsilie a znalosti, aby rozvíjali hokejový klub a hokej v meste. 

6. Strany tohto memoranda sú si vedomé, že naplnenie cieľov uvedených v tomto memorande je závislé 

od schválenia jednotlivých úkonov (najmä predaja štadióna) v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, 

ktorému budú potrebné materiály preložené na najbližšie rokovanie. 

 

 

Čl. II 

Predmet memoranda 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v najbližšej dobe vyvíjať potrebné úsilie na to, aby boli uskutočnené  

úkony  smerujúce k dosiahnutiu spoločného cieľa a to k tomu, že: 

a) ALTIS sport pro umožní využívanie zimného štadióna subjektom, ktoré budú určené Mestom Trenčín, 

prioritne v prospech HK DUKLA, a.s. a HK DUKLA, n.o. v rozsahu zodpovedajúcemu požiadavkám 

tréningového procesu detí, mládeže a dospelých a to po dobu minimálne 15 rokov, pričom bližšie 

podmienky budú určené v samostatnej zmluve, 

b) V prípade, ak by v dôsledku rekonštrukcie zimného štadióna nebolo možné užívať zimný štadión od 

začiatku sezóny 2012/2013, tak Mesto Trenčín vyvinie snahu pomôcť HK DUKLA, a.s. a HK DUKLA, 

n.o. pri zabezpečení  dočasného riešenia vzniknutej situácie, 

c) HK DUKLA, a.s. a HK DUKLA, n.o. sa zaväzujú, že budú poskytovať všetku súčinnosť nevyhnutnú 

pri rekonštrukcii a prevádzke Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne a to aj tým, že HK DUKLA, 
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a.s. vykoná všetky právne kroky smerujúce k prevodu vlastníckeho práva k  pozemkom potrebným na 

vykonanie rekonštrukcie zimného štadióna späť do vlastníctva Mesta Trenčín, 

d) Mesto Trenčín bude podporovať HK DUKLA, a.s. a HK DUKLA, n.o. s tým, že v roku 2012 Mesto 

Trenčín a HK DUKLA, a.s. vyvinú kroky potrebné pre to, aby mohlo Mesto Trenčín poskytnúť HK 

DUKLA, a.s. dotáciu na činnosť pre sezónu 2012/2013 vo výške 100.000,- € (za podmienok dodržania 

platných právnych predpisov a VZN Mesta Trenčín) a v rokoch nasledujúcich podľa finančných 

možností Mesta Trenčín, pričom bližšie podmienky budú určené v samostatných zmluvách. 

 

Čl. III 

 

Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 

 

V Trenčíne, dňa ......................... 

 

 

 

ALTIS sport pro s.r.o.:      Mesto Trenčín: 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Denis Buzinkay, konateľ       Mgr. Richard Rybníček, primátor 

 

 

 

Hokejový klub Dukla Trenčín a.s.    Hokejový klub Dukla Trenčín n.o.  

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Ing. Andrej Kollár, predseda predstavenstva,   Róbert Švehla, riaditeľ 

Róbert Švehla, člen predstavenstva 

 


