Zmluva o spolupráci
pri výkone športovej činnosti
uzatvorená v zmysle § 269 odsek 2 zákona Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO : 00 317 029
DIČ : 2021339276
Zastúpené Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta
(ďalej len „Mesto'')

a
Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, o.z.
Športovcov 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
ICO: 37 916 386
Zastúpený Júliusom Prekopom, prezidentom klubu
(ďalej Jen „MHK Dubnica nad Váhom'')

Preambula
Mesto Dubnica nad Váhom uvedomujúc si svoju zodpovednosť na podpore a rozvoji
športu na svojom území, uznávajúc rozvoj ľadového hokeja v meste a najmä vo vzťahu ku
všetkým generáciám hokejistov reprezentujúcich Mesto Dubnica nad Váhom a deklarujúc
verejný záujem v podpore ľadového hokeja detí a mládeže uzatvára túto Zmluvu o spolupráci pri
výkone športovej činnosti.
Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom je športovou organizáciou a športovým
klubom s dlhoročnou tradíciou v meste, ktorý vykonáva športovú činnosť a vytvára vhodné
podmienky na vykonávanie ľadového hokeja. V klube pôsobia družstvo A-teamu, Juniori, Kadeti,
Mladší žiaci - 6. a 5. trieda.
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Dubnica nad Váhom sa na podpore, rozvoji a činnosti MHK Dubnica nad Váhom
nielen svojou osobnou účasťou v organizačnej štruktúre klubu , ale aj formou
poskytovania dotácie. Dotáciu poskytuje v súlade s § 7 zákona číslo 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením mesta číslo 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Dubnica nad
Váhom .
podieľa

2. Dotácia na spolufinancovanie činnosti klubu pri športovej výchove detí v predškolskom
veku, v mládežníckych súťažiach, v družstve hráčov do 23 rokov a mužstve seniorov (1 .HL)
v roku 2019 bola pre MHK schválená vo výške 150.000,- €na rokovaní Mestského zastupiteľstva
dňa 27.03.2019 uznesením č. 23/2019 v súlade s rozpočtom bežných výdavkov mesta na rok
2019.
3. Prvá splátka vo výške 55.844,45 € bola vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí
dotácie zo dňa 24.04.2019, druhá splátka vo výške 30.000,-- €bola vyplatená na základe Zmluvy
o poskytnutí dotácie zo dňa 27.06.2019, tretia splátka vo výške 50.000,-- €bola vyplatená na
základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 06.09.2019.

4. Dňa 26.09.2019 bolo MHK Dubnica nad Váhom doručené Upovedomenie o začatí
~xekúcie, ~P· ~n.: 56EX 3~9/19 Mg_r. Ing. Oľgy Hlucháňovej. súdneho exekútora, Exekútorský
urad Povazska Bystrica, Nam. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica na základe:
vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. N 179/2019, Nz 9219/2019
NCRls 9400/2019 zo dňa 25.03.2019 vydaného Mgr. Martin Výskok - notár, ktorý~
sa ukladá povinnému Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, Športovcov 1
Dubnica nad Váhom, IČO: 37916386, zaplatiť pohľadávku 285.840,- EUR
a oprávnenému SALLUS, spol. s.r.o., Pažitská cesta 323/18, Malé Uherce, IČO:
36763608
návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. 56EX 319/19 zo dňa 06.09.2019 na
vymoženie
pohľadávky 285.840,- EUR
trovy právneho zastúpenia pri exekúcií 1.017, 17 EUR
trovy oprávneného pri exekúcii 16,50 EUR
poverenia vydaného Okresným súdom Banská Bystrica na vykonanie exekúcie č.
6119365816 zo dňa 18.09.2019 sp. zn. 59Ek/1496/2019.
5. Od uvedeného dňa boli všetky účty v peňažných ústavoch MHK Dubnica nad Váhom
zablokované súdnou exekútorkou a bežný chod a fungovanie MHK Dubnica nad Váhom sa tak
stal ohrozeným. MHK Dubnica nad Váhom taktiež nemôže na uvedené účty prijímať dotáciu zo
SZĽH, sponzorské a nemôže realizovať žiadne úhrady faktúr ani iných potrebných výdajov
spojených s činnosťou klubu.
6. MHK Dubnica nad Váhom okamžite podnikol všetky právne kroky na zastavenie tejto
exekúcie, vrátane podania trestného oznámenia, nakoľko sa táto exekúcie vedie na základe
exekučného titulu, ktorý je kvôli viacerým vadám nespôsobilým exekučným titulom a najmä je
v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko bývalý štatutárny orgán MHK Dubnica nad Váhom p. Igor
Valach uznal tento záväzok voči obchodnej spoločnosti SALUSS, s.r.o., ktorej jedinou
konateľkou a spoločníčkou je jeho dcéra Mgr. Romana Valachová. Naviac počas pôsobenia
Igora Valacha ako prezidenta MHK Dubnica nad Váhom tento súčasne vystupoval ako aj
splnomocnený zástupca obchodnej spoločnosti SALUSS, s.r.o.. Igor Valach nikdy počas doby
od uznania tohto údajného záväzku dňa 25.03.2019 až do svojho odstúpenia z funkcie
prezidenta MHK Dubnica nad Váhom tento záväzok nikde a nikomu nespomenul, teda nikto
okrem neho a jeho dcéry o ňom nemal vedomosť.
7. Nakoľko sa MHK Dubnica nad Váhom do tejto situácie nedostal vlastnou vinou
požiadal Mesto Dubnica nad Váhom o pomoc z dôvodu, že by naďalej nemohol vykonávať svoju
športovú činnosť, čím je ohrozený nielen A-team 1. hokejovej ligy, ale hlavne mládež a deti, ktoré
sa s nadšením ľadovému hokeju venujú.
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca a pomoc zmluvných strán pri
udržania ľadového hokeja v meste, a to najmä v zmysle § 4 odsek 3 písmeno f) a
h) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje
výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecným zariadení, kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území a pamätihodností obce a utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý
spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. ako aj v zmysle § 64 písmeno e) a f) zákona o športe,
podľa ktorého obec pri výkone samosprávy podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých
a športu zdravotne postihnutých v obci, podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie
športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci.
zabezpečení

2. Takáto spolupráca je v súlade so schválenými Zásadami hospodárenia Mesta Dubnica
nad Váhom a v zmysle zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v súlade s rozpočtom Mesta Dubnica nad Váhom.
Článok III.
Forma spolupráce

1. Mesto Dubnica nad Váhom za súčinnosti MHK Dubnica nad Váhom zabezpečí a utvorí
podmienky na nerušený výkon športovej činnosti v oblasti ľadového hokeja v meste a činnosti
MHK Dubnica nad Váhom v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom číslo 440/2015
Z.z. o športe a zákonom číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2. MHK Dubnica nad Váhom na základe tejto zmluvy naďalej bude zabezpečovať
športovú činnosť v oblasti ľadového hokeja a poskytne súčinnosť mestu v zmysle odseku 1 tohto
Článku.

Článok IV.
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu

určitú

do 31.12.2019.

2. Táto zmluva sa ukončí:
a) uplynutím doby uvedenej v Článku IV. odsek 1 tejto zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán.
Článok V.
Záverečné

ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva
zverejnená v súlade s §47a odsek 1 Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvu je možné na základe vzájomnej dohody doplniť alebo
písomného dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

zmeniť

formou

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Dubnici nad Váhom, dňa 20. 11. 2019
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MHK ubnica nad Vá om
v zas . Július Preko , prezident

