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Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.09.2019
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Vizualizácia s rozpočtom
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Návrh Dodatku č.11
Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/

Návrh Dodatku č.11 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov
č.3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., teraz
Športovým hokejovým klubom 37 Piešťany, s.r.o., dňa 26.5.2006, predmetom
ktorého je:
- bezplatný tréning pre mládež vyplývajúci zo zmluvy so SZĽH
- súhlas na realizáciu investičného zámeru „Prístavba kabín pre mládež s riešením
vstupu na „B“ tribúnu“ na Zimnom štadióne v Piešťanoch
- rozšírenie predmetu nájmu o parc. registra „C“ č.10140/11 vo výmere 446 m2 a parc.
registra „C“ č.10140/12 vo výmere 168 m2 ,k.ú. Piešťany, vytvorené Geometrickým
plánom č.98/2018 ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a
ods.9. písm.c) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl.VI. ods. 1, písm. c) – nájom
pozemkov mesta na športové účely, z dôvodu realizácie prístavby Zimného štadióna
v Piešťanoch – kabíny pre mládež s riešením vstupu na „B“ tribúnu nájomcom
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko komisií MsZ
Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:
Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch:
Spracovateľ :

JUDr. Lívia Damboráková, poverená vedením Odboru právneho
a klientskeho centra

Predkladateľ :

RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

Dôvodová správa
Dňa 12.7.2018 bolo mestu Piešťany doručené zo strany spoločnosti ŠHK 37
Piešťany, s.r.o. Oznámenie o prechode práv a pohľadávok ako aj povinností a záväzkov
v dôsledku predaja časti podniku. Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. ako predávajúci
a spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. ako kupujúci uzavreli dňa 31.5.2018
zmluvu o predaji časti podniku, týkajúcu sa časti podniku, v ktorej sa vykonáva podnikateľská
činnosť v oblasti športu (konkrétne ľadového hokeja), čo zahŕňa okrem iného prevádzku
ľadovej plochy a starostlivosť o zimný štadión.
V dôsledku uzatvorenia tejto zmluvy a v dôsledku aplikácie zákonných ustanovení §476
a nasl. Obchodného zákonníka, došlo k prechodu všetkých práv/pohľadávok a povinností
/záväzkov týkajúcich sa hokejovej časti podniku predávajúceho na kupujúceho Športový
hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.
Podľa vyjadrenia spoločnosti „bolo jej ambíciou a je zlepšiť ekonomické, technické
a personálne zázemie, pri zachovaní toho starého, čo bolo dobré, a ďalej rozvíjať hokej
a ľadový šport, vrátane štadióna v meste Piešťany“.
Zmluvou o predaji podniku sa súčasne prevádzajú rozličné práva. Na kupujúceho
prechádzajú práva a záväzky z existujúcich právnych vzťahov (vstupuje do existujúcich
právnych vzťahov a nahrádza predávajúceho), napr. práva a záväzky z nájomných zmlúv,
poistných zmlúv a iných zmlúv bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
Na kupujúceho však neprechádzajú práva a povinnosti, ktoré nemajú súkromnoprávnu
povahu, teda ktoré vznikli na základe právnych noriem verejného práva.
Dňa 26.5.2006 bola uzatvorená Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových
priestorov č.3090605 medzi prenajímateľom Mestom Piešťany a nájomcom ŠHK 37
Piešťany, s.r.o., predmetom ktorej bol nájom nebytových priestorov zimného štadióna
s príslušenstvom, okrem JÁGR´S BARu.
Dňa 28.12.2007 bol uzatvorený Dodatok č.1, predmetom ktorého bol zvýšený finančný
príspevok na médiá (v roku 2007 do 5,5 mil. Sk) a rozšírenie verejného korčuľovania počas
sviatkov a školských prázdnin. Dňa 27.11.2008 bol uzatvorený Dodatok č.2, ktorým bol
zvýšený finančný príspevok na médiá (v roku 2008 do 5,5 mil. Sk). Dňa 30.12.2009 bol
uzatvorený Dodatok č.3, ktorým bol upravený predmet nájmu, investície a finančný príspevok
na médiá (tento bol ujednotený na sumu do 149 373 €/rok). Dňa 23.4.2010 bol uzatvorený
Dodatok č.4, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením technického
zhodnotenia-modernizácia osvetlenia zimného štadióna. Dňa 9.9.2010 bol uzatvorený
Dodatok č.5, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením technického zhodnotenia
- rekonštrukcie kondenzačnej strany chladiaceho systému zimného štadióna a opravou
kompenzačného rozvádzača el. energie. Dňa 25.7.2011 bol uzatvorený Dodatok č.6, ktorým
bol doplnený predmet nájmu o pozemok pod budovou zimného štadióna s prístavbami; bol
doplnený rozsah vykonania opráv a bol daný súhlas s vykonaním investície. Dňa 14.8.2013
bol uzatvorený Dodatok č.7, ktorým bol daný súhlas prenajímateľa s uskutočnením opravy výmena sedačiek na tribúnach zimného štadióna a technického zhodnotenia – vonkajšie
opláštenie zimného štadióna. Dňa 1.7.2014 bol uzatvorený Dodatok č.8, ktorým sa v roku
2014 zvýšila suma na preplatenie médií (do 189 373 €) .
Dodatkom č.9 zo dňa 10.8.2015 sa zvýšila suma na preplatenie médií v roku 2015, a to
max. 200 000,- € ročne.
Dodatkom č.10 zo dňa 12.8.2016 sa zvýšila suma na preplatenie médií v rokoch 2016-2018
a to max. 199 373,- € ročne, so záväzkom bezplatného korčuľovania pre verejnosť a školy.

Dňa 17.5.2018 bol na MsZ predložený materiál týkajúci sa predbežného súhlasu mesta na
realizáciu inv. zámeru „Prístavba kabín pre mládež“ na Zimnom štadióne v Piešťanoch
nájomcom ako aj zámer prenajať ďalšie pozemky mesta na jeho realizáciu.
Boli prijaté nasledovné uznesenia:
- Uznesením MsZ č. 63/2018 bol schválený mandát vedeniu mesta rokovať so
zástupcom ŠHK Piešťany o dodatku k základnej zmluve tak, aby realizované
investície boli pri ukončení zmluvy prevedené na mesto v nulovej hodnote.
- Uznesením MsZ č.64/2018 bol schválený pod bodom
A/ predbežný súhlas Mesta Piešťany ako prenajímateľa na realizáciu investičného zámeru
„Prístavba kabín pre mládež“ na Zimnom štadióne v Piešťanoch pre ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
ako nájomcu.
B/ bol schválený zámer prenajať pozemky parc. č.10140/11 vo výmere 324 m2, zast. pl.
a nádvoria a parc. registra „C“ č.10140/12 vo výmere 122 m2, zast. pl. a nádvoria,
vytvorených Geometrickým plánom č.98/2018 na oddelenie pozemkov parc. č.10140/11
a 10140/12 zo dňa 27.3.2018, z parciel č.10140/1 a č.10140/8 zapísaných v LV č.5700, k. ú.
Piešťany ako vlastníctvo Mesta Piešťany pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o., Hlboká 92, 921 01
Piešťany, IČO 36274232, ako nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a
ods.9. písm. c) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VII. ods. 1, písm. c) – nájom pozemkov
mesta z dôvodu realizácie prístavby Zimného štadióna v Piešťanoch – kabíny pre mládež
s podmienkou, že súčasný nájomca parc. č. 10140/8 požiada Mesto Piešťany o úpravu
predmetu nájmu a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. doloží úradne overený Geometrický plán č.
98/2018.
Vzhľadom k tomu, že dňa 26.5.2016 bola podpísaná s účinnosťou od 8.6.2016 Zmluva
o spolupráci č.1411605, uzatvorená medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a Mestom
Piešťany, ktorá obsahuje záväzok mesta poskytnúť odo dňa právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia týkajúceho sa rekonštrukcie zimného štadióna – montáž mantinelov
a ochranných skiel na zimnom štadióne - v čase od 1. augusta do 30. apríla, denne zdarma
šesť hodín tréningu pre mládež v čase od 06:00 do 20:00 hod., bol doplnený aj bod 7. Čl.II.
Zmluvy o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605, pretože tento záväzok
doposiaľ zapracovaný nebol.
Dňa 27.8.2019 bola mestskému úradu doručená žiadosť Športového hokejového klubu 37
Piešťany, s.r.o. o povolenie investičnej výstavby spolu s prílohami, a to vizualizácia projektu,
rozpočet projektu (cca 208 276,52 €) a overený geometrický plán (výmera parciel č.10140/11
a 10140/12 je vyššia po overení GP). Investičná akcia sa bude realizovať po pridelení štátnej
dotácie na podporu a rozvoj hokejovej infraštruktúry.
Dňa 15.8.2019 bola mestskému úradu doručená žiadosť Paralympijského centra, a,s,
o vypracovanie dodatku k Zmluve o nájme č.0491005 zo dňa 23.2.2010, ktorým sa poníži
výmera prenajatého pozemku, na ktorom sa má sčasti realizovať prístavba kabín k zimnému
štadiónu Športovým hokejovým klubom 37 Piešťany, s.r.o.
V zmysle vyššie uvedeného bol spracovaný návrh Dodatku č.11.
Vyjadrenie Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
Prístavba štyroch kabín s príslušným hygienickým zázemím pre mládežnícke družstvá je
navrhovaná k západnej fasáde objektu zimného štadióna na pozemkoch parc.č. 10140/11
a10140/12, odčlenených z pôvodných parciel č. 10140/1 a č. 10140/8 (ozn. v zmysle
priloženého geometrického plánu č. 98/2018 zo dňa 27.3.2018 ). Navrhovaná prístavba
zasahuje čiastočne na spevnené plochy a čiastočne na plochy verejnej zelene (trávnatú
plochu, lemujúcu objekt ZŠ) zo západnej strany objektu.

Navrhovaná prístavba bude podľa Územného plánu mesta Piešťany súčasťou územia,
ktoré je funkčne určené ako plochy športu a rekreácie s dominantnou funkciou plošných
zariadení slúžiacich športu, rekreácii a oddychu so stanovenou max. výškou zástavby 4
nadzemné podlažia. Na základe vyššie uvedenej funkčnej regulácie konštatujeme, že
predložený zámer prístavby k objektu zimného štadióna je z územnoplánovacieho hľadiska
akceptovateľný.

Vyjadrenie Odboru ekonomiky a podnikania:
Z pohľadu ekonomického upozorňujeme na skutočnosť, že po vybudovaní navrhovanej
investície bude túto odpisovať spoločnosť Športový Hokejový Klub 37 Piešťany, s. r. o.
a v prípade ukončenia nájomnej zmluvy bude mesto musieť riešiť odkúpenie tejto investície
resp. technického zhodnotenia. Podľa žiadosti od Športového Hokejového Klubu 37
Piešťany, s.r.o. časť investície bude hradená z finančných prostriedkov obdržaných zo
štátnej dotácie na podporu a rozvoj hokejovej infraštruktúry a časť z vlastných zdrojov
spoločnosti. Podmienky poskytnutie dotácie zo ŠR nám nie sú známe a môžu mať vplyv na
nakladanie s touto investíciou.
Taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že mesto eviduje voči predošlej spoločnosti ŠHK 37
Piešťany, s.r.o. pohľadávku za KO a to za rok 2016 v sume 2 745,60 € a za rok 2019 v sume
3 294,72 €.
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Návrh
D O D A T O K č. 11
k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605 zo dňa 26.5.2006
______________________________________________________________

Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ :

Mesto Piešťany
zast. : Mgr. Peter Jančovič, PhD. – primátor mesta Piešťany
Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany
IČO : 612031
DIČ : 2020537893
bankové spojenie :
(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca

Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.
zast. : Jaroslav Lušňák – konateľ spoločnosti
Hlboká 92, 921 01 Piešťany
IČO : 44 731 124
IČ DPH: SK20228228720
bankové spojenie :
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro,
vložka č.42666/T
(ďalej len nájomca)

:

Dňa 31.5.2018 došlo k predaju časti podniku spoločnosti ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. so sídlom
Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO 36 274 232 na spoločnosť Športový hokejový klub 37
Piešťany, s.r.o. so sídlom Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO 44 731 124.
Súčasťou prevádzaného podielu bola aj Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových
priestorov č.3090605 zo dňa 26.5.2006 vrátane dodatkov č.1-10. Uzatvorením zmluvy
o predaji časti podniku prešli na spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. všetky
práva a povinnosti z vyššie uvedenej Zmluvy a tento nájomný vzťah naďalej pokračuje so
spoločnosťou Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. ako nájomcom.

Čl. II.
Predmet úpravy
Predmetom tohto dodatku je:
1) Zmena označenia nájomcu na Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov
č.3090605 zo dňa 26.5.2006 a jej dodatkoch č. 1-10 (ďalej len „Zmluva“), z
pôvodného ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. na Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. so
sídlom Hlboká 92, 921 01 Piešťany
2) Súhlas prenajímateľa v súlade s Čl. II. ods. 3. Zmluvy, aby nájomca na predmete
nájmu realizoval technické zhodnotenie – prístavbu kabín pre mládež s riešením
vstupu na „B“ tribúnu na Zimnom štadióne v Piešťanoch, za predpokladu pridelenia
štátnej dotácie.
Predpokladané náklady predstavujú cca 208 276, 519 EUR bez DPH.

Nájomca sa zaväzuje predložiť prenajímateľovi rozpočet a projektovú dokumentáciu
skutočného vyhotovenia po realizácii diela.
3) Dohoda prenajímateľa a nájomcu ako zmluvných strán Zmluvy, že sa mení a dopĺňa
znenie Čl. I., Čl. II. bod 4. a 7. nasledovne:
Čl.I. Predmet nájmu:
- sa nahrádza novým textom v znení :
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Piešťany, vedených na LV č.5700,
a to – parc. č. 10140/1, zast. pl. a nádvoria o výmere 19548 m2, parc. č.10140/4 zast. pl.
a nádvoria o výmere 134 m2, parc. č.10140/8, zast. plocha a nádvoria o výmere 1115 m2,
parc. č.10141, zast. pl. a nádvoria o výmere 5462 m2, a stavby – Zimný štadión (ZŠ),
s.č.3115 nachádzajúcej sa na pac. č.10141, spolu s príslušenstvom.
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu parc. č.10141 o výmere 5462 m2, parc.
č.10140/4 o výmere 134 m2; parc. č.10140/11 zast. plochy a nádvoria o výmere 446 m2
a parc. č. 10140/12 zast. plochy a nádvoria o výmere 168 m2 (vytvorené Geometrickým
plánom č.98/2018 na oddelenie pozemkov parc. č.10140/11 a parc. č.10140/12 z parc. č.
10140/1 a 10140/8);všetky nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe s.č.3115 na parc.
č.10141, vrátane kotolne, plynomerne, strojovne chladenia spolu s rozvodmi v ľadovej
ploche, , okrem nebytového priestoru s výmerou 341 m2 – Aréna Sport Baru (na I. poschodí).
S právom užívať tieto nebytové priestory je spojené právo užívať spoločné priestory
a spoločné zariadenia objektu, v ktorom sa nebytové priestory nachádzajú.
Predmetom nájmu je tiež technické príslušenstvo k stavbe, t.j. chladiace veže s pripojovacím
potrubím zo strojovne chladenia a rozvod úžitkovej vody so studňou, nachádzajúce sa na
parc. č.10140, v k.ú. Piešťany.
Ďalej je prenajímateľ vlastníkom hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v budove ZŠ podľa
inventárneho súpisu položiek, ktorý prenecháva nájomcovi do nájmu.
Čl II. Podmienky nájmu
- bod 4., druhý odsek, sa dopĺňa:
Zmluvné strany sa dohodli v nadväznosti na uzn. MsZ č.63/2018, že realizované investície
budú pri ukončení zmluvy prevedené na mesto v nulovej hodnote.
Čl II. Podmienky nájmu
- bod 7. sa dopĺňa:
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť,v čase od 1. augusta do 30. apríla denne, zdarma šesť
hodín tréningu pre mládež v čase od 06:00 do 20:00 hod. v zmysle Zmluvy o spolupráci
č.1411605 zo dňa 26.5.2016, uzatvorenej medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja
a Mestom Piešťany.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
Ostatné znenie zmluvy, vrátane Dodatkov č.1 – 10, zostáva nezmenené.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods.
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Tento Dodatok č.11 bol schválený uznesením MsZ č. .... ............zo dňa ..........................

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, dodatok bol uzavretý
po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich skutočnej, slobodnej, vážnej a určitej vôle,
obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú oprávnení
zástupcovia oboch zmluvných strán.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží
prenajímateľ a dve nájomca.
Súčasťou tohto dodatku je Geometrický plán č.98/2018 na oddelenie pozemkov parc.
č.10140/11 a parc. č.10140/12.

V Piešťanoch

V Piešťanoch

Prenajímateľ :
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

Nájomca :
Športový hokejový klub Piešťany, s.r.o.
Jaroslav Lušňák
konateľ spoločnosti

