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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh na poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre HK Nitra, s.r.o., 

v zmysle čl. V ods. 11 až 13 zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM 

 

s c h v a ľ u j e  

Návrh na poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre HK Nitra, s.r.o., 

v zmysle čl. V ods. 11 až 13 zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM 

podľa predloženého návrhu 
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Návrh na poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre HK 

Nitra, s.r.o., v zmysle čl. V ods. 11  až 13 zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM 
 

Návrh na poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre 

HK Nitra, s.r.o., v zmysle čl. V ods. 11 až 13 zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM, je 

predložený v súlade s čl. VI. Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Nitry. 

V rozpočte Mesta Nitry na rok 2022, ktorý bol schválený uznesením číslo 413/2021- 

MZ z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 16.12.2021, je vyčlenený objem 

finančných prostriedkov vo výške 150 000 € pre HK Nitra na refinancovanie oprávnených 

nákladov v zmysle čl. V ods. 11 až 13 zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM. 

  
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 388/2019 zo dňa 12.12.2019 

bola medzi mestom Nitra ako Príkazcom, Službytom Nitra, s.r.o. ako Príkazníkom (ďalej 

spolu ako Požičiavateľ) a HK Nitra, s.r.o. ako Vypožičiavateľom uzatvorená zmluva 

o výpožičke č. 142/2020/OM. V článku V ods. 11 sa Príkazca zaviazal Vypožičiavateľovi 

refinancovať preukázateľne opodstatnene vynaložené náklady. 

 

„ 
11. Zmluvné strany sa dohodli, že Vypožičiavateľ je povinný na vlastné náklady: 
a) udržiavať Predmet Výpožičky v prevádzkyschopnom stave – vrátane drobných opráv 

v zmysle nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, vrátane malieb a 
náterov, opráv zásuviek, vypínačov, svietidiel, elektrokrabíc, voľných prívodných káblov k 
el. motorom a iným čl. zariadeniam, vypúšťacie armatúry a spotrebiče, zariaďovacích 
predmetov, 

b) uhrádzať všetky materiálové i nemateriálové náklady spojené s bežnou prevádzkou 
technologických a strojných zariadení, 

c) zabezpečiť upratovanie vypožičaných objektov, zber a likvidáciu odpadu, vrátane zimnej 
údržby príslušných komunikácií, chod ľadovej plochy, údržbu a prevádzku Predmetu 
výpožičky, 

d) zabezpečiť odborné prehliadky technických zariadení stanovené príslušnými právnymi 
predpismi (revízne správy) a na z nich vyplývajúce opravy znáša Vypožičiavateľ a to: 

- revízna správa bleskozvodov, 
- revízna správa elektrických zariadení a rozvodov, kompresorov chladenia, 
- revízna správa plynových zariadení a rozvodov, plynové horáky kotlov ÚK, regulačná 

stanica, 
- revízna správa tlakových zariadení, 
- revízna správa vodovodných rozvodov pre hydranty po uzatváraciu armatúru pred 

požiarnou hadicou a prúdnicou, 
- revízna správa odvlhčenia a vzduchotechnického zariadenia, 
- revízna správa elektrického protipožiarneho systému a hlasovej signalizácie požiaru. 

e) odstráni aj tie závady, ktoré sa bezprostredne dotýkajú zabudovaných zariadení a rozvodov 
a ktoré spôsobujú nefunkčnosť zariadení a rozvodov (havarijný stav), 

f) zabezpečiť všetky rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú 
potrebné pre riadne užívanie Predmetu výpožičky na dohodnutý účel. Rovnako na vlastné 
náklady zabezpečí aj odstránenie vád vyplývajúcich z rozhodnutí a stanovísk týchto 
orgánov a organizácií. Vypožičiavateľ je povinný doručiť Príkazníkovi jednu kópiu 
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rozhodnutia najneskôr do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, resp. 
prijatia stanoviska príslušného orgánu, organizácie, 

pričom Príkazca sa zaväzuje refinancovať Vypožičiavateľovi tieto preukázateľne 

opodstatnené vynaložené náklady do maximálnej úhrnnej výšky 150.000,- € 

(jednostopäťdesiattisíc eur) ročne. 

12. Opodstatnenosť a výšku uplatnených nákladov Vypožičiavateľa na refinancovanie v 
zmysle odseku 11. tohto článku posudzuje Príkazník. Až na základe jeho odobrenia je 
možné refinancovať prostriedky v zmysle odseku 11. tohto článku. 

13. V prípade, že Vypožičiavateľ má za činnosti uvedené v odseku 11. tohto článku vyššie 
náklady ako 150.000,- € za kalendárny rok, môže požiadať prostredníctvom Príkazníka o 
refinancovanie nákladov nad 150.000,- € za kalendárny rok. Príkazník posúdi 
opodstatnenosť tejto požiadavky a so svojím stanoviskom ju predloží na schválenie 
primátorovi mesta, ak sa jedná o úhrnnú čiastku do 10% zo sumy 150.000 € alebo 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre, ak sa schvaľuje úhrnná čiastka na navýšenie 
refinancovania nákladov Vypožičiavateľa od 10% zo sumy 150.000 €“ 

 

 V rámci auditu bolo mestu Nitra vytknuté, že na základe zmluvy o výpožičke, ktorá je 

bezodplatná, nie je možné uhrádzať oprávnené náklady vypožičiavateľovi. V súlade s vyššie 

uvedeným, je nutné tieto oprávnené náklady uhrádzať Vypožičiavateľovi v súlade 

s ustanoveniami zmluvy o výpožičke č. 143/2020/OM nie automaticky ako transfer na 

základe zmluvy, ale ako dotáciu schválenú Mestským zastupiteľstvom.  

Návrh na schválenie dotácie je predkladaný len na rok 2022. Po dobu trvania zmluvy 

143/2020/OM, bude plnenie záväzku vyplývajúceho z článku V ods. 11 voči HK Nitra, s.r.o., 

možné až po schválení dotácie Mestským zastupiteľstvom na daný rok. Na tento účel odbor 

majetku bude aktualizovaný materiál „Návrh na poskytnutie účelovej dotácie z rozpočtu 

Mesta Nitry na rok 2022 pre HK Nitra, s.r.o., v zmysle čl. V ods. 11 až 13 zmluvy 

o výpožičke č. 143/2020/OM“ predkladať každý rok, po schválení prostriedkov na tento účel 

Mestským zastupiteľstvom v rozpočte na daný rok. 

 

 Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na schválenie účelovej dotácie pre 

HK Nitra, s.r.o. 

 


