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MESTO   HLOHOVEC - MESTSKÝ  ÚRAD   V   HLOHOVCI  
 

 

Materiál na zasadnutie MsZ                                   Číslo materiálu:  15 
v Hlohovci dňa 13.12.2012 

 

 

 

   

STRATEGICKÝ  ZÁMER  PROJEKTU   

ŠPORTOVO-RELAXAČNÉ  CENTRUM HLOHOVEC 

_______________________________________________________ 

 

 
Predkladá:                                      Návrh na uznesenie: 

Peter Dvoran     MsZ v Hlohovci                     

primátor mesta                                               

                                                               

      

1. s c h v a ľ u j e :  

„Štúdiu strategického zámeru projektu 

Spracoval:        Športovo-relaxačné centrum Hlohovec“,  

           

Ing. Peter Ulík     

konateľ spoločnosti   2. s c h v a ľ u j e :   

Bytové hospodárstvo  zabezpečenie realizácie projektu formou účelovej 

Hlohovec, s.r.o. spoločnosti, ktorá zabezpečí výstavbu i prevádz- 

 ku Športovo-relaxačného centra Hlohovec  

 do doby získania 100 % vlastníckeho podielu 

 mesta Hlohovec, 

Ing. Eva Lukáčová 

prednostka MsÚ 

3. s c h v a ľ u j e : 
prípravu harmonogramu prác na založenie 

účelovej obchodnej spoločnosti a jeho 

predloženie na najbližšie rokovanie MsZ.  

 

 

Prerokované: 

Komisia ekonomická a prevodov 

majetku dňa 15.11.2012 - odporučené 

MsR dňa 06.12.2012 

 

 

 

Hlohovec, december 2012 
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 Strategický zámer projektu Športovo-relaxačné centrum Hlohovec 

 

 

 MsZ na rokovaní dňa 28. júna 2012 rozhodlo o vypracovaní návrhu investičného 

zámeru, vybudovanie 25 m plaveckého bazéna s wellness zariadením, bazénom pre batoľatá, 

občerstvením, sociálnymi zariadeniami a technickým zázemím, ktoré by riešilo výhľadovo aj 

úpravu a  ohrev vody pre vonkajší bazén, v areáli kúpaliska v lokalite Zámok v  k. ú. 

Hlohovec.  

 

 MsZ súčasne neschválilo financovanie investičného zámeru spoločnosťou BH s.r.o. 

prostredníctvom bankového úveru. Prvým krokom pri napĺňaní uznesenia MsZ je 

spracovanie štúdie, ktorej predmetom je posúdenie právnej formy budovania a financovania 

tejto investície.  

  

 Predkladaná štúdia strategického zámeru slúži ako vstupný materiál, ktorý 

vyhodnocuje jednotlivé možné formy realizácie športovo-relaxačného centra.  

 

 Porovnávané boli ekonomické dopady pri realizácii zámeru nasledovnými spôsobmi: 

1. realizácia formou klasickej verejnej zákazky,  

2. dodávka na kľúč (design and build), 

3. realizácia formou partnerstva súkromného a verejného sektora na princípe DBFM 

(dodávka stavby, vrátane projektu, výstavby, prevádzky a údržby), 

4. realizácia formou partnerstva súkromného a verejného sektora na princípe koncesie, 

5. realizácia formou účelovej spoločnosti. 

 

 V predkladanej štúdii sú popísané jednotlivé spôsoby výstavby z hľadiska povinností  

zadávateľa a objednávateľa a samostatne je prezentované ekonomické vyhodnotenie 

porovnávaných spôsobov.  

  

 Pri porovnaní ekonomických ukazovateľov uvedených spôsobov realizácie sa podľa 

autora štúdie ako najvýhodnejší javí spôsob realizácie formou mestskej účelovej spoločnosti.  

  

 Tento spôsob je založený na spolupráci súkromného a verejného sektora. Zadávateľ 

(mesto) založí s investorom účelovú spoločnosť s majoritným vkladom súkromného 

investora. Spoločnosť zabezpečí prípravu výstavby, realizáciu diela a prevádzku športovo-

relaxačného centra. 

 

 Výhodou tohto modelu pre mesto je využitie know-how súkromného investora, 



3 

 

realizácia projektu z externých zdrojov, priebežná kontrola a nahliadanie do interných 

dokladov spoločnosti  a možnosť odkúpenia obchodných podielov až do získania 100%-ného 

vlastníctva spoločnosti. 

 

 Z ekonomického hľadiska predstavujú náklady na realizáciu 5 864 173,- €.  

 

 Podľa predloženého modelu financovania, pri predpokladanej výške nepeňažného 

vkladu mesta 150 600,- € (pozemok) a peňažného vkladu v prvom roku založenia spoločnosti 

v sume 500 000,- €, by získalo mesto pri lineárnom odkupovaní podielov v konštantnej výške 

166 621,- € za podiel základného kapitálu ročne majoritu v spoločnosti po 5 rokoch od 

začatia prevádzky. Podiel 100% by mesto získalo po 15 rokoch.  

 

 Životnosť projektu je predpokladaná v dĺžke 30 rokov.  

 

 Vzhľadom na zabezpečenie prevádzky (i pri zohľadnení predpokladaných príjmov 

493 900,- €) je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že mesto bude ročne vynakladať 

čiastku 303-354 tis. €, čo predstavuje odkúpenie obchodných podielov spoločného podniku 

a zabezpečovanie prevádzky a údržby.  

 

 Orgánom mesta je predkladaná štúdia strategického zámeru projektu. Ďalšími krokmi 

by malo byť predloženie návrhu na založenie spoločnosti na nasledujúce rokovanie MsZ.   






























































