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Materiál na rokovanie      Materiál č... /2016/10 

10. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  
 

 

Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o podmienkach financovania výstavby 

futbalového štadióna v Dunajskej Strede medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou 

DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

47 854 707 a spoločnosťou E.H.C.S., a.s., so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, 

IČO: 43 956 700  

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és a DAC ARÉNA, rt. (székhely Erzsébet tér 

1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) valamint az E.H.C.S., rt. 

(székhely Sasinkova 12, 811 08 Pozsony, azonosítószám: 43 956 700) közötti szerződés 

megkötésének a jóváhagyásáról.  

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný: Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a evidencie majetku 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat:                  

     

A/   s c h v a ľ u j e 

 

uzavretie Zmluvy o podmienkach financovania výstavby 

futbalového štadióna v Dunajskej Strede medzi mestom 

Dunajská Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s., so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

47 854 707 a spoločnosťou  E.H.C.S., a.s., so sídlom Sasinkova 

12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 v predloženom rozsahu. 

 

B/ žiada primátora mesta 

uzavrieť zmluvu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 

Február 2016 

2016.  február 
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Dôvodová správa 

 

 

Mesto Dunajská Streda a spoločnosť E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, 

IČO: 43 956 700, sú akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707, pričom z celkového počtu 25 ks kmeňových 

akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- Eur, Mesto Dunajská Streda vlastní 

24 ks akcií. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 8. apríla 2014 uznesením 

č.40/628/2014 bod E/ schválilo rekonštrukciu futbalového štadióna na Športovej ulici 

v Dunajskej Strede  a v bode F/ požiadalo primátora mesta so zabezpečením plnenia úloh 

súvisiacich s rekonštrukciou futbalového štadióna. 

 

Projektovú dokumentáciu na výstavbu futbalového štadióna v Dunajskej Strede vypracovala 

spoločnosť Adif, s.r.o. so sídlom Klarišská 12, 811 01 Bratislava. Výstavba sa uskutoční vo 

dvoch etapách, v prvej etape (do 31.12.2016)  sa postaví tribúna B, tribúna C a futbalové 

ihrisko, z ktorých mesto Dunajská Streda bude financovať výstavbu tribúny B v celkovej 

výške  1.600.000,- Eur. 

V druhej etape sa postaví tribúna A a tribúna D.  

Po výstavbe tribúny B mesto Dunajská Streda prevedie za odplatu svoje budúce akcie 

v spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., ktoré budú emitované po vložení stavby novej tribúny B na 

spoločnosť E.H.C.S., a.s.  

Predkladaný návrh zmluvy upravuje podmienky investície – výstavby futbalového štadióna 

DAC ARÉNA v Dunajskej Strede, s osobitne podmienky jej  financovania Mestom Dunajská 

Streda.  

 

 

Je potrebné uviesť, že mesto v zmysle § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. 

 

 

Znenie § 17 ods. 2 a 7 zák.č. 583/2004 Z.z. 

2)Obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu 

kapitálových výdavkov.  

(5) Obec a vyšší územný celok nesmú prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku ani záruku za úver, pôžičku, 

alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, okrem záruky prevzatej obcou za 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.  

 

 

Návrh prerokovala: 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča - neodporúča ho schváliť 

 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

 


