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Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na schválenie uzatvorenia Zmlúv
o postúpení pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. dňa
21.2.2019 a odporúča predložený návrh neschváliť s tým, že subjektom uvedeným v predloženom
materiáli budú uvoľňované schválené dotácie na základe dotačných zmlúv v štyroch tranžiach. Tieto
budú podmienené uhrádzaním záväzkov zo strany týchto subjektov súvisiacich so zmluvami o nájme
nebytových priestorov a s rámcovými zmluvami uzatvorenými s Mestským hospodárstvom a správou
lesov m.r.o..

Návrh na schválenie uzatvorenia Zmlúv o postúpení pohľadávok
medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správy lesov
m.r.o. Trenčín
Dôvodová správa:
A)
Mestské zastupiteľstvo v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 26.9.2018 schválilo prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín v správe Mestského hospodárstva a správy
lesov m.r.o. Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na ulici Považská 34,
Trenčín s. č. 1705 postavenej na pozemkoch parcely registra C-KN s par. č.1553/55, 1553/108,
1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120,
1553/121, 1553/122, 1553/142, druh stavby 15, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri nehnuteľností,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných
zariadení pre: Hokejový klub Dukla Trenčín a.s., IČO: 36 324 051 a to:
 priestory slúžiace na komerčné priestory (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 - celkom 116,34 m²)
 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 - celkom 17,13 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).
 nebytové priestory, ktoré užíva HK Dukla, a.s. spoločne s HK Dukla, n.o. na základe spoločnej
dohody a to konkrétne miestnosti: č. 5a-šatňa o výmere 13,64 m², č. 5b - šatňa o výmere 18,60
m², č. 6 - posilňovňa o výmere 71,55 m², č. 11 - techn. priestory o výmere 12,60 m², č. 19 brúsiareň o výmere 17,36 m², č. 58 - zasadačka o výmere 68,89 m² a č. 59 - kancelária o výmere
15,39 m² ,
na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019, s účinnosťou odo dňa nasledujúcom pod dni, v ktorom
bude zmluva zverejnená v súlade s §47a ods. 2. Občianskeho zákonníka.
Hokejový klub Dukla Trenčín a.s. je povinný uhradiť za prenájom nebytových priestorov
sumu vo výške 26.033,- € za celé obdobie trvania zmluvy a náklady za energie a služby spojené
s užívaním nebytového priestoru vo výške 58.035,- € do 31.5.2019.
V zmysle uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín uzatvorilo
s Hokejovým klubom Dukla Trenčín a.s. Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 101/26030/2019 zo
dňa 15.11.2018. Nakoľko Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019
schválilo Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2019, v súlade s ktorým má byť Hokejovému klubu
Dukla Trenčín a.s. poskytnutá dotácia vo výške 100% hodnoty nákladov na nájom nebytových
priestorov, ľadovej plochy a energie vo výške 118.700,- €, môže Mesto Trenčín uzatvoriť s Mestským
hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín zmluvu o postúpení pohľadávok, v súlade s ktorou
Mesto Trenčín bezodplatne nadobudne pohľadávku voči Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. z tejto
nájomnej zmluvy v celkovej výške 84.068,- €.
Takto nadobudnutú pohľadávku môže Mesto Trenčín následne započítať s dotáciou, ktorú by
malo Mesto Trenčín poskytnúť Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. po uzatvorení zmluvy o poskytnutí
dotácie. Týmto spôsobom dôjde k uhradeniu pohľadávky z nájomnej zmluvy a zároveň k riadnemu
zabezpečeniu použitia dotácie na stanovený účel.

Podľa článku 3. ods. 5 písm. a), aa) bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje postúpenie a nadobúdanie nedaňových pohľadávok nad
hodnotu istiny 10.000,- €. V zmysle uvedeného ustanovenia tak uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesou m.r.o. Trenčín a teda
nadobudnutie pohľadávky vo výške 84.068,- € Mestom Trenčín podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom.

Návrh uznesenia:
A) Mestské zastupiteľstvo v Trenčín s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi
Mestom Trenčín ako postupníkom a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín ako
postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 84.068,- €
evidovanej postupcom voči Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. so sídlom Považská 34, 911 01
Trenčín, IČO: 36 324 051 vyplývajúce zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 101/26030/2019.

B)
Mestské zastupiteľstvo v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 26.9.2018 schválilo prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín v správe Mestského hospodárstva a správy
lesov m.r.o. Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na ulici Považská 34,
Trenčín s. č. 1705 postavenej na pozemkoch parcely registra C-KN s par. č.1553/55, 1553/108,
1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120,
1553/121, 1553/122, 1553/142, druh stavby 15, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri nehnuteľností,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných
zariadení pre: Hokejový klub Dukla Trenčín a.s., IČO: 36324051 za účelom poskytovania ľadovej
plochy v objekte zimného štadióna a s tým súvisiacich priestorov – šatne, striedačky, tribúny, sociálne
zariadenia, hľadiska podľa dohodnutého časového harmonogramu
na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019, s účinnosťou odo dňa nasledujúcom pod dni, v ktorom
bude zmluva zverejnená v súlade s §47a ods. 2. Občianskeho zákonníka.
Hokejový klub Dukla Trenčín a.s. je povinný uhradiť za poskytovanie ľadovej plochy
a s tým súvisiacich priestorov sumu vo výške 34.632,- € za celé obdobie trvania zmluvy do
31.5.2019.
V zmysle uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín uzatvorilo
s Hokejovým klubom Dukla Trenčín a.s. Rámcovú zmluvu o poskytovaní ľadovej plochy a s tým
súvisiacich priestorov a služieb č. 102/26030/2019 zo dňa 15.11.2018. Nakoľko Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019 schválilo Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok
2019, v súlade s ktorým má byť Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. poskytnutá dotácia vo výške
100% hodnoty nákladov na nájom nebytových priestorov, ľadovej plochy a energie vo výške 118.700,€, môže Mesto Trenčín uzatvoriť s Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín zmluvu
o postúpení pohľadávok, v súlade s ktorou Mesto Trenčín bezodplatne nadobudne pohľadávku voči
Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. z tejto nájomnej zmluvy v celkovej výške 34.632,- €.
Takto nadobudnutú pohľadávku môže Mesto Trenčín následne započítať s dotáciou, ktorú by
malo Mesto Trenčín poskytnúť Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. po uzatvorení zmluvy o poskytnutí
dotácie. Týmto spôsobom dôjde k uhradeniu pohľadávky z rámcovej a zároveň k riadnemu
zabezpečeniu použitia dotácie na stanovený účel.
Podľa článku 3. ods. 5 písm. a), aa) bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje postúpenie a nadobúdanie nedaňových pohľadávok nad
hodnotu istiny 10.000,- €. V zmysle uvedeného ustanovenia tak uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesou m.r.o. Trenčín a teda
nadobudnutie pohľadávky vo výške 34.632,- € Mestom Trenčín podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia:
B) Mestské zastupiteľstvo v Trenčín s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi
Mestom Trenčín ako postupníkom a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín ako
postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 34.632,- €
evidovanej postupcom voči Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. so sídlom Považská 34, 911 01
Trenčín, IČO: 36 324 051 vyplývajúcej z Rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým
súvisiacich priestorov a služieb č. 102/26030/2019.

C)
Mestské zastupiteľstvo v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 26.9.2018 schválilo prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín v správe Mestského hospodárstva a správy
lesov m.r.o. Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na ulici Považská 34,
Trenčín s. č. 1705 postavenej na pozemkoch parcely registra C-KN s par. č.1553/55, 1553/108,
1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120,
1553/121, 1553/122, 1553/142, druh stavby 15, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri nehnuteľností,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných
zariadení pre: Hokejový klub Dukla Trenčín n.o., IČO: 36 119 300 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.
- nebytové priestory, ktoré užíva HK Dukla, n.o. spoločne s HK Dukla a.s. na základe spoločnej
dohody a to konkrétne miestnosti: č. 5a-šatňa o výmere 13,64 m², č. 5b-šatňa o výmere18,60
m², č. 6-posilňovňa o výmere71,55 m², č.11-techn. priestory o výmere 12,60 m², č. 19-brúsiareň
o výmere 17,36 m², č. 58-zasadačka o výmere 68,89 m² a č. 59-kancelária o výmere 15,39 m²
na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019, s účinnosťou odo dňa nasledujúcom pod dni, v ktorom
bude zmluva zverejnená v súlade s §47a ods. 2. Občianskeho zákonníka.
Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. je povinný uhradiť za prenájom nebytových priestorov
sumu vo výške 22.116,- € za celé obdobie trvania zmluvy a náklady za energie a služby spojené
s užívaním nebytového priestoru sumu vo výške 96.474,- € do 31.5.2019.
V zmysle uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín uzatvorilo
s Hokejovým klubom Dukla Trenčín a.s. Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 104/26030/2019 zo
dňa 15.11.2018. Nakoľko Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019
schválilo Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2019, v súlade s ktorým má byť Hokejovému klubu
Dukla Trenčín n.o. poskytnutá dotácia vo výške 100% hodnoty nákladov na nájom nebytových
priestorov, ľadovej plochy a energie vo výške 197.312,- €, môže Mesto Trenčín uzatvoriť s Mestským
hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín zmluvu o postúpení pohľadávok, v súlade s ktorou
Mesto Trenčín bezodplatne nadobudne pohľadávku voči Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o. z tejto
nájomnej zmluvy v celkovej výške 118.590,- €.
Takto nadobudnutú pohľadávku môže Mesto Trenčín následne započítať s dotáciou, ktorú by
malo Mesto Trenčín poskytnúť Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o. po uzatvorení zmluvy o poskytnutí
dotácie. Týmto spôsobom dôjde k uhradeniu pohľadávky z nájomnej zmluvy a zároveň k riadnemu
zabezpečeniu použitia dotácie na stanovený účel.
Podľa článku 3. ods. 5 písm. a), aa) bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje postúpenie a nadobúdanie nedaňových pohľadávok nad
hodnotu istiny 10.000,- €. V zmysle uvedeného ustanovenia tak uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesou m.r.o. Trenčín a teda
nadobudnutie pohľadávky vo výške 118.590,- € Mestom Trenčín podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia:
C) Mestské zastupiteľstvo v Trenčín s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi
Mestom Trenčín ako postupníkom a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín ako
postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 118.590,- €
evidovanej postupcom voči Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o.. so sídlom Považská 34, 911 01
Trenčín, IČO: 36 119 300 vyplývajúcej zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
104/26030/2019.

D)
Mestské zastupiteľstvo v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 26.9.2018 schválilo prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín v správe Mestského hospodárstva a správy
lesov m.r.o. Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na ulici Považská 34,
Trenčín s. č. 1705 postavenej na pozemkoch parcely registra C-KN s par. č.1553/55, 1553/108,
1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120,
1553/121, 1553/122, 1553/142, druh stavby 15, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri nehnuteľností,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných
zariadení pre: Hokejový klub Dukla Trenčín n.o.., IČO: 36 119 300 za účelom poskytovania ľadovej
plochy v objekte zimného štadióna a s tým súvisiacich priestorov – šatne, striedačky, tribúny, sociálne
zariadenia, hľadiska podľa dohodnutého časového harmonogramu
na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019, s účinnosťou odo dňa nasledujúcom pod dni,
v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s §47a ods. 2. Občianskeho zákonníka.
Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. je povinný uhradiť za poskytovanie ľadovej plochy
a s tým súvisiacich priestorov sumu vo výške 78.722,- € za celé obdobie trvania zmluvy do
31.5.2019.
V zmysle uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín uzatvorilo
s Hokejovým klubom Dukla Trenčín n.o. Rámcovú zmluvu o poskytovaní ľadovej plochy a s tým
súvisiacich priestorov č. 105/26030/2019 zo dňa 15.11.2018. Nakoľko Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019 schválilo Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok
2019, v súlade s ktorým má byť Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o. poskytnutá dotácia vo výške
100% hodnoty nákladov na nájom nebytových priestorov, ľadovej plochy a energie vo výške 119.312,€, môže Mesto Trenčín uzatvoriť s Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín zmluvu
o postúpení pohľadávok, v súlade s ktorou Mesto Trenčín bezodplatne nadobudne pohľadávku voči
Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o. z tejto rámcovej zmluvy v celkovej výške 78.722,- €.
Takto nadobudnutú pohľadávku môže Mesto Trenčín následne započítať s dotáciou, ktorú by
malo Mesto Trenčín poskytnúť Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o. po uzatvorení zmluvy o poskytnutí
dotácie. Týmto spôsobom dôjde k uhradeniu pohľadávky z nájomnej zmluvy a zároveň k riadnemu
zabezpečeniu použitia dotácie na stanovený účel.
Podľa článku 3. ods. 5 písm. a), aa) bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje postúpenie a nadobúdanie nedaňových pohľadávok nad
hodnotu istiny 10.000,- €. V zmysle uvedeného ustanovenia tak uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesou m.r.o. Trenčín a teda
nadobudnutie pohľadávky vo výške 78.722,- € Mestom Trenčín podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia:
D) Mestské zastupiteľstvo v Trenčín s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi
Mestom Trenčín ako postupníkom a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín ako
postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 78.722,- €
evidovanej postupcom voči Hokejovému klubu Dukla Trenčín n.o.. so sídlom Považská 34, 911 01
Trenčín, IČO: 36 119 300 vyplývajúcej z Rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým
súvisiacich priestorov a služieb č. 105/26030/2019.

E)
Mestské zastupiteľstvo v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 26.9.2018 schválilo prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín v správe Mestského hospodárstva a správy
lesov m.r.o. Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na ulici Považská 34,
Trenčín s. č. 1705 postavenej na pozemkoch parcely registra C-KN s par. č.1553/55, 1553/108,
1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120,
1553/121, 1553/122, 1553/142, druh stavby 15, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri nehnuteľností,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných
zariadení pre: FRYSLA Slovakia s.r.o., IČO: 35 816 937 za účelom poskytovania ľadovej plochy
v objekte zimného štadióna a s tým súvisiacich priestorov – šatne, striedačky, tribúny, sociálne
zariadenia, hľadiska podľa dohodnutého časového harmonogramu
na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019, s účinnosťou odo dňa nasledujúcom pod dni,
v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s §47a ods. 2. Občianskeho zákonníka.
FRYSLA Slovakia s.r.o. je povinná uhradiť za prenájom nebytových priestorov vo výške
3.000,- €, za poskytovanie ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov sumu vo výške 22.216,€ a za energie a služby sumu vo výške 24.119,- € za celé obdobie trvania zmluvy do 31.5.2018.
V zmysle uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín uzatvorilo so
spoločnosťou FRYSLA Slovakia s.r.o. Rámcovú zmluvu o poskytovaní ľadovej plochy a s tým
súvisiacich priestorov č. 107/26030/2019 zo dňa 15.11.2018. Nakoľko Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019 schválilo Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok
2019, v súlade s ktorým má byť spoločnosti FRYSLA Slovakia s.r.o. poskytnutá dotácia vo výške 100%
hodnoty nákladov na nájom nebytových priestorov, ľadovej plochy a energie vo výške 49.335,- €, môže
Mesto Trenčín uzatvoriť s Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín zmluvu
o postúpení pohľadávok, v súlade s ktorou Mesto Trenčín bezodplatne nadobudne pohľadávku voči
spoločnosti FRYSLA Slovakia s.r.o. z tejto rámcovej zmluvy v celkovej výške 49.335,- €.
Takto nadobudnutú pohľadávku môže Mesto Trenčín následne započítať s dotáciou, ktorú by
malo Mesto Trenčín poskytnúť spoločnosti FRYSLA Slovakia s.r.o. po uzatvorení zmluvy o poskytnutí
dotácie. Týmto spôsobom dôjde k uhradeniu pohľadávky z nájomnej zmluvy a zároveň k riadnemu
zabezpečeniu použitia dotácie na stanovený účel.
Podľa článku 3. ods. 5 písm. a), aa) bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje postúpenie a nadobúdanie nedaňových pohľadávok nad
hodnotu istiny 10.000,- €. V zmysle uvedeného ustanovenia tak uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesou m.r.o. Trenčín a teda
nadobudnutie pohľadávky vo výške 49.335,- € Mestom Trenčín podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom.
Návrh uznesenia:
E) Mestské zastupiteľstvo v Trenčín s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi
Mestom Trenčín ako postupníkom a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín ako
postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 49.335,- €
evidovanej postupcom voči spoločnosti FRYSLA Slovakia s.r.o., so sídlom 913 22 Trenčianske
Jastrabie 56, IČO: 35 816 937 vyplývajúcej z Rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy
a s tým súvisiacich priestorov a služieb č. 107/26030/2019.

F)
Mestské zastupiteľstvo v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 26.9.2018 schválilo prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín v správe Mestského hospodárstva a správy
lesov m.r.o. Trenčín v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne na ulici Považská 34,
Trenčín s. č. 1705 postavenej na pozemkoch parcely registra C-KN s par. č.1553/55, 1553/108,
1553/109, 1553/111, 1553/112, 1553/113, 1553/114, 1553/115, 1553/116, 1553/118, 1553/120,
1553/121, 1553/122, 1553/142, druh stavby 15, k. ú. Trenčín, evidovaná v katastri nehnuteľností,
vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, s výnimkou tepelných
zariadení pre: Kraso Trenčín, občianskej združenie, IČO: 42 148 723 za účelom poskytovania
ľadovej plochy v objekte zimného štadióna a s tým súvisiacich priestorov – šatne, striedačky, tribúny,
sociálne zariadenia, hľadiska podľa dohodnutého časového harmonogramu
na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2019, s účinnosťou odo dňa nasledujúcom pod dni,
v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s §47a ods. 2. Občianskeho zákonníka.
Kraso Trenčín, občianske združenie je povinné uhradiť za prenájom nebytových
priestorov sumu vo výške 595,- €, za poskytovanie ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov
sumu vo výške 13.273,- € a za energie a služby sumu vo výške 13.266,- € za celé obdobie trvania
zmluvy do 31.5.2018.
V zmysle uvedeného Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. Trenčín uzatvorilo s
občianskym združením Kraso Trenčín Rámcovú zmluvu o poskytovaní ľadovej plochy a s tým
súvisiacich priestorov č. 106/26030/2019 zo dňa 15.11.2018. Nakoľko Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019 schválilo Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok
2019, v súlade s ktorým má byť občianskemu združeniu Kraso Trenčín poskytnutá dotácia vo výške
100% hodnoty nákladov na nájom nebytových priestorov, ľadovej plochy a energie vo výške 27.134,- €,
môže Mesto Trenčín uzatvoriť s Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín zmluvu
o postúpení pohľadávok, v súlade s ktorou Mesto Trenčín bezodplatne nadobudne pohľadávku voči
občianskemu združenie Kraso Trenčín z tejto rámcovej zmluvy v celkovej výške 27.134,- €.
Takto nadobudnutú pohľadávku môže Mesto Trenčín následne započítať s dotáciou, ktorú by
malo Mesto Trenčín poskytnúť občianskemu združenie Kraso Trenčín po uzatvorení zmluvy
o poskytnutí dotácie. Týmto spôsobom dôjde k uhradeniu pohľadávky z nájomnej zmluvy a zároveň
k riadnemu zabezpečeniu použitia dotácie na stanovený účel.
Podľa článku 3. ods. 5 písm. a), aa) bod 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje postúpenie a nadobúdanie nedaňových pohľadávok nad
hodnotu istiny 10.000,- €. V zmysle uvedeného ustanovenia tak uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok medzi Mestom Trenčín a Mestským hospodárstvom a správou lesou m.r.o. Trenčín a teda
nadobudnutie pohľadávky vo výške 27.134,- € Mestom Trenčín podlieha schváleniu Mestským
zastupiteľstvom.

Návrh uznesenia:
F) Mestské zastupiteľstvo v Trenčín s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky medzi
Mestom Trenčín ako postupníkom a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Trenčín ako
postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 27.134,- €
evidovanej postupcom voči občianskemu združenie Kraso Trenčín, so sídlom Považská 34, 911
01 Trenčín, IČO: 42 148 723 vyplývajúcej z Rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým
súvisiacich priestorov a služieb č. 106/26030/2019.

