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OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

 
 

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva konaného dňa 15.11.2017 k bodu č. 4 
 

Informatívna správa a stanovisko k správe o výsledkoch kontroly na poskytnutie dotácie – rozpisu 

a zúčtovanie ľadohodín z 16.10.2017 vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Mesta Prešov 

 

Zimný štadión  

K správe uvádzame nasledovné: 

      Na strane 5 kontrolná skupina správne konštatuje, že rok 2015 bol z pohľadu kontroly chaotický, zmätočný 

a neprehľadný, z dôvodu že nastal nesúlad medzi prevádzkovateľom HC Prešov o.z. a Mestom Prešov vo veci 

výkladu trvania zmluvy o nájme, čo vyústilo do súdneho sporu medzi zúčastnenými stranami. 

       Z dôvodu, že mesto pozastavilo platby HC Prešov o.z. a jeho prevádzkovanie Zimného štadióna v Prešove 

bolo ukončené 29.06.2015 z titulu súdneho rozhodnutia, sme museli ako správca konať v súlade s ustanoveniami 

§ 415 a nasl. Občianskeho zákonníka, Zmluvou o poskytnutí transferu z 16.03.2015 ako aj platnou 

Komisionárskou zmluvou a to počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku a pod., pričom, ak 

by sme nezasiahli, došlo by k roztopeniu ľadovej plochy a vzniku rozsiahlych materiálnych  a morálnych  škôd 

voči celej prešovskej športovej verejnosti. 

 - Ku kontrolnému zisteniu na str. 7: Zásadne nesúhlasíme s konštatovaním kontrolnej skupiny, že sme vytvorili 

nedobytnú pohľadávku vo výške 40.800,78 Eur s DPH a to z pohľadu hmotnoprávnych ustanovení Obchodného 

zákonníka, z ktorých vyplýva , že pohľadávka vzniká vždy, keď dochádza k časovému posunu medzi dodávkou 

nehnuteľnej alebo hnuteľnej veci, či poskytnutím služby alebo prevodom práva a úhradou za ne  / neexistencia 

právneho titulu na vznik pohľadávky /, z pohľadu premlčania / neuplynula premlčacia doba /. PREŠOV REAL, 

s.r.o. konal v súlade s ustanoveniami § 19, bod 7 a 8 a § 31 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 a Prevádzkového poriadku VSD, a.s. článok 3, bod 3.1.7 strana 

18 a zabezpečil dodávku energií a plynulosť chodu Zimného štadióna v Prešove spolu s prepisom odberných 

miest na spoločnosť a to ešte v zníženej sume dodávky jednotlivých energií, čím sme znížili náklady o 4.344 Eur. 

-  Ku kontrolnému zisteniu na str.9 a to predložením dotácie po termíne došlo k porušeniu zmluvy, je potrebné 

uviesť, že ak by sme mali k dispozícii kompletné účtovné doklady / doručené faktúry na služby a energie, 

vyúčtovanie miezd .../ od predchádzajúceho nájomcu, k čomu nedošlo a preto sme žiadali dňa 01.06.2016 

o zmenu podmienok zmluvy / predlženie termínu do 15.06.2016 / zo strany   mesta a na túto objektívnu potrebu 

mesto  nereagovalo. 
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  - Ku kontrolnému zisteniu na strane 12 Ostatné zistenia uvádzame, že tvrdenie o bezplatnom poskytnutí 

ľadohodín pre HC Prešov 07, s.r.o. nie je pravdivé, pretože užívanie ľadu ,, Prešovským Áčkom ,, sme riadne 

fakturovali, faktúry boli doložené, ako aj tvrdenie o mesačnej fakturácii je neodôvodnené, vzhľadom                                      

na skutočnosť, že táto povinnosť pre spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. nevyplývala zo žiadnej dohody, príp. iného 

záväzkového vzťahu, pričom sumu 12.890,76 Eur s DPH budeme vymáhať súdnou cestou.  

 -  Ku kontrolnému zisteniu na strane 13 Pohľadávky voči HC Prešov o.z. uvádzame, že v zmysle Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti č. 201200364 medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Antes Pro, s.r.o., ktorej právnym nástupcom 

na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností sa stal HC Prešov, o.z. a  v zmysle dodatku č. 2 zo dňa 

30.11.2012 je naďalej prenajímateľom Mesto Prešov a nájomcom bol HC Prešov, o.z.. Z uvedeného vyplýva, že 

pohľadávky                za nájomné za obdobie od podpisu zmluvy do 30.11.2015 sú pohľadávkami Mesta Prešov. 

Kontrolou uvedená výška pohľadávok v sume 99.000 Eur je uvedená nesprávne ako pohľadávka, ktorú by mala 

evidovať spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o.. Máme zato, že uvedená pohľadávka má byť vysporiadaná a účtovne 

evidovaná Mestom Prešov.  

Všeobecné zhrnutie : 

          K 01.12.2015 prevzala naša obchodná spoločnosť prevádzku Zimného štadióna v Prešove, ktorý nám bol 

odovzdaný po predchádzajúcom nájomcovi HC Prešov, o.z. mestom v značne schátralom a havarijnom stave. 

Uvedenú skutočnosť dokumentuje aj statický posudok, ktorý si dalo vyhotoviť mesto, ktorý konštatoval havarijný 

stav strechy Zimného štadióna v Prešove. Aj napriek uvedenej skutočnosti sme sa uvedenej úlohy 

prevádzkovania ZŠ v hokejovej sezóne 2015/2016 zhostili zodpovedne pri správe a prevádzkovaní tak 

schátralého objektu ZŠ v Prešove. Aj napriek tomu došlo k úspešnému ukončeniu sezóny zo strany jednotlivých 

hokejových klubov, krasokorčuliarov, rýchlokorčuliarov a celej hokejovej verejnosti k dátumu 10.04.2016. 

Zároveň dávame                              do povedomia, že v čase Vianoc, ako aj jarných prázdnin sme zabezpečili 

zvýšený rozsah verejného korčuľovania pre širokú verejnosť v Prešove, o čom svedčí aj množstvo mailov 

a pochvalných reakcií zo strany korčuľujúcej prešovskej verejnosti. Zároveň podotýkame, že uvedenú prevádzku 

sme zabezpečili na „staručkej rolbe“ z roku 1970, pričom táto sa nám v januári pokazila do takej miery, že sme si 

museli zapožičať náhradnú rolbu od partnera z Crow arény v Košiciach, podotýkame v strede hokejovej sezóny.  

Vo väzbe na kontrolu sme hlavne : 

1.  Vrátili sme prešovských korčuliarov naspäť na ľadovú plochu zimného štadióna o čom svedčia 

desiatky ďakovných mailov doručených našej obchodnej spoločnosti  

2.  Realizovali sme prevádzku zimného štadióna za najmenej finančných prostriedkov mesta / 

60.000Eur/4 mes = 15.000 Eur/mes. / a ako jediný prevádzkovateľ sme mali povinnosť odvádzať 

mestu dosiahnuté tržby z komercie 

3. Zabezpečili sme ,, zo dňa na deň ,, kontinuitu korčuľovania na Zimnom štadióne v Prešove, aj keď sme 

ho prevzali v totálne havarijnom stave strechy, elektroinštalácií, rolby, osvetlení, pričom 

v sledovanom období prebehli súťažné zápasy hokeja, podujatia Krasa a Rychlokorčulovania 

s pozitívnou odozvou širokej verejnosti . / okrem jediného skontumovaného zápasu s Považskou 

Bystricou / 

4.  Zároveň je potrebné vykonať kontrolu ľadohodín za obdobie máj 2015 – november 2015 

u prevádzkovateľa HC Prešov, o.z.  bez ktorej nie je možné zidentifikovať stav pohľadávok a záväzkov 

viaznúcich na Zimnom štadióne v Prešove v kontrolovanom období, ktoré majú vplyv na našu 

obchodnú spoločnosť. 

 

 

Mgr. Peter Bobko 

Ing. Jaroslav Buzogáň 

konatelia 


