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VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA  NAŠE ČÍSLO  VYBAVUJE / LINKA  TRENČÍN 
                                     Ing. Šumichrast/0902911040  3.1.2017 

VEC: 

Prenájom nebytových priestorov 

 

     

    Žiadame Vás o Vaše stanovisko k návrhu prenájmov nebytových priestorov v objekte Zimného 

štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na rok 2017. Pri tvorbe návrhu sa postupovalo obdobne ako 

v roku 2016.  

 

1./ návrh prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 

pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051: 

- priestory slúžiace na komerčné účely (kancelárie na poschodí č. 56 o výmere 15,39 m², č. 60 

o výmere 30,78 m², č. 61 o výmere 15,39 m², č. 62 o výmere 15,39 m², č. 63 o výmere 15,39 m², 

VIP I. č. 75 o výmere 12,00 m², VIP II č. 76 o výmere 12,00 m²) a za skladové priestory na 

poschodí (sklad č. 66 o výmere 5,56 m², č. 70 o výmere 5,13 m², č. 73 o výmere 6,44 m²)  

- priestory slúžiace na priamy výkon predmetu činnosti nájomcu, najmä na organizovanie 

a uskutočňovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (šatne pre športovcov na 

prízemí č. 3 o výmere 70,68  m², č. 32 o výmere 15,68  m², č. 33 o výmere 11,27  m²,  č. 34 

o výmere 13,23 m², č. 35 o výmere 78,96  m², sociálne priestory č. 2 o výmere 17,98 m², č. 36 

o výmere 32,92  m², zadný vestibul č. 26 o výmere 86,40  m², brusiareň č. 31 o výmere 3,68  m², 

vodoliečba č. 37 o výmere 27,90  m², rehabilitácia č. 38 o výmere 102,40  m², Sky box č.1, č.2, 

č.3, č.4, č.5, č.6, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12 a č.13, každý o výmere 16 m²) 

na dobu určitú do 31.12.2017, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva 

zverejnená  v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný uhradiť  za 

prenájom nebytových priestorov sumu vo výške 26 033,00 €/rok a náklady za energie a služby 

spojené s užívaním NP vo výške 60 761,00 €/rok do termínu do 31.5.2017. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

 

2./ návrh prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 



pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom poskytovania ľadovej 

plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko 

v objekte zimného štadióna, v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú 

do 31.12.2017, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný uhradiť za poskytovanie 

predmetu zmluvy odplatu vo výške 32 861,- €/rok, do termínu 31.5.2017. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

3./ návrh prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 

pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom nájmu reklamných plôch 

umiestnených pod ľadovou plochou, na mantineloch a plochách na to určených v objekte zimného 

štadióna, na dobu určitú do 31.12.2017 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude 

zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka, za nájomné v období od 

1.1.2017 do účinnosti zmluvy  a od účinnosti zmluvy do 31.3.2017 vo výške 142,86 €/1mesiac, od 

1.4.2017 do 31.8.2017 vo výške 1,00 € a v období od 1.9.2017 do 31.12.2017 vo výške 142,86 € /1 

mesiac. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

4./ návrh prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 

pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36119300 a to na prízemí: šatne pre športovcov č. 

8a o výmere 5,85 m², č. 9  o výmere 19,35 m², č. 14 o výmere 35,68 m², č. 16 o výmere 40,50 m², č. 

17 o výmere 40,50 m², č. 18 o výmere 55,80 m², č. 21 o výmere 35,34 m², č. 22 o výmere 16,12 m², 

č. 23 o výmere 74,40 m², sociálne priestory č. 8b o výmere 32,40 m², č. 10 o výmere 12,60 m², č. 15 

o výmere 12,60 m², č. 24 o výmere 16,12 m², a na poschodí: kancelárie č. 52 o výmere 15,39 m², č. 

53 o výmere 15,39 m², č. 54 o výmere 15,39 m², č. 57a o výmere 15,39 m², č. 64 o výmere 15,39 

m², sklad č. 68 o výmere 15,66 m², č. 72 o výmere 10,53 m² na dobu určitú do 31.12.2017 

s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný uhradiť  za prenájom nebytových 

priestorov sumu vo výške 22 116,00 €/rok a náklady za energie a služby spojené s užívaním NP vo 

výške 101 005,00 €/rok, do termínu 31.5.2017. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

5./ návrh prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 

pre: Hokejový klub DUKLA Trenčín n.o., IČO 36119300  za účelom poskytovania ľadovej 

plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, tribúny, šatne, sociálne priestory a hľadisko 

v objekte zimného štadióna v rozsahu podľa dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú   

do 31.12.2017 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  

v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi za 

poskytovanie predmetu zmluvy odplatu vo výške 75 789,00 €/rok, do termínu 31.5.2017. 



Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

 

6./ návrh prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 

pre: FRYSLA Slovakia, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 56, 913 22, IČO: 35816937 za účelom 

poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - striedačky, šatne, tribúny, sociálne 

zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna v rozsahu podľa dohodnutého časového 

harmonogramu, na dobu určitú do 31.12.2017 s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom 

bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný 

zaplatiť prenajímateľovi za prenájom NP sumu 3 000,00 €/rok, za prenájom ľadovej plochy sumu 

21 475,00 €/rok a náklady za energie a služby spojené s užívaním NP vo výške 25 251,00 €/rok, do 

termínu 31.5.2017. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý hrá Európsku univerzitnú hokejovú ligu a Mesto Trenčín 

má  záujem podporovať činnosť univerzitného hokejového klubu. 

 

7./ návrh prenájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne 

pre: Kraso Trenčín so sídlom Zimný štadión Pavla Demitru, Považská 34, 91101 Trenčín, 

IČO: 42148723  za účelom poskytovania ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov - 

striedačky, šatne, tribúny, sociálne zariadenia a hľadisko v objekte zimného štadióna v rozsahu 

dohodnutého časového harmonogramu, na dobu určitú do 31.12.2017 s účinnosťou odo dňa 

nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená  v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi za prenájom NP sumu 595,00 €/rok, za 

prenájom ľadovej plochy sumu 12 864,00 €/rok a náklady za energie a služby spojené s užívaním 

NP vo výške 13 888,00 €/rok , do termínu 31.5.2017. 

Organizácia navrhuje prenájom určiť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitého zreteľa, nakoľko ide 

o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz užíval uvedené nebytové priestory.  

 

     S pozdravom 

 

 

 
Ing. Ľuboš Balušík 

   poverený vedením organizácie 


