
Memorandum o spolupráci  
 

medzi 
 

Atletický klub TJ Stavbár Nitra 
Trieda Andrea Hlinku 608/55, 949 01 Nitra 

 
a  
 

Mesto Nitra 
Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra 

 
v oblasti rozvoja športu, budovania športovej infraštruktúry, podpory mládeže,  

usporiadania majetkových pomerov a šírenia dobrého mena Nitry 
 
 

I. Úvod 
 
V zmysle spoločného cieľa budovania rozvoja Nitrianskej atletiky rešpektujúc 100-ročnú tradíciu 
tohto športu v Meste Nitra a v záujme dobrej a trvalej spolupráce sa Mesto Nitra (ďalej len „Mesto“) 
a Atletický klub TJ Stavbár Nitra (ďalej len „Klub“), prostredníctvom svojich zástupcov, dohodli na 
tomto memorande. 

 
II. Všeobecné podmienky pre spoluprácu 

 
Mesto, zastúpené primátorom Marekom Hattasom, a Klub, zastúpený predsedom Klubu Ing. 
Tiborom Danáčom, sa zaväzujú spolupracovať v oblasti rozvoja Nitrianskej atletiky prostredníctvom 
rekonštrukcie existujúceho atletického štadióna Stavbár na sídlisku Chrenová V Nitre a to najmä 
vzhľadom na jedinečnú príležitosť získania štátnej dotácie na športovú infraštruktúru v rámci 
atletiky. Mesto a Klub si uvedomujú potrebu byť v maximálnej možnej miere pripravení na získanie 
dotácie a za týmto účelom si poskytnú potrebnú súčinnosť a vyvinú maximálne úsilie pre získanie 
tejto dotácie zo štátneho rozpočtu určenú na rekonštrukciu atletického štadióna Stavbár. 
 
Toto memorandum je založené v záujme dosiahnutia spoločného cieľa Mesta a Klubu, ktorým je 
rekonštrukcia existujúceho atletického štadióna Stavbár na sídlisku Chrenová, pričom je v záujme 
Mesta využiť do značnej miery aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, respektíve finančné 
prostriedky prerozdeľované Slovenským atletickým zväzom. Spolupráca bude usmerňovaná v 
rámci slušnosti a vzájomnej dôvery. Obe strany sa zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby 
spolupráca bola úspešná. 
 

III. Realizácia spolupráce 
 
Obe strany veria, že memorandum napomôže získaniu finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu určených na rekonštrukciu atletického štadióna Stavbár, rozvoju Nitrianskej atletiky ako 
aj poskytnutia adekvátnej športovej infraštruktúry občanom Mesta, podpore mládeže, podpore 
organizácie najmä športových podujatí ako národného aj medzinárodného významu, usporiadaniu 
majetkových pomerov v rámci atletického štadióna Stavbár a šíreniu dobrého mena Nitry. 
 
Preto sa 

• vychádzajúc z vysokej priority uvedených oblastí pre obe strany a uvedomujúc si dôležitosť 
týchto oblastí pre život obyvateľov mesta Nitra a 

• vedení spoločným záujmom prispieť k rozvoju športu a najmä atletiky v Meste a spolupráci 
v uvedených oblastiach  
sa Mesto a Klub dohodli na podpise tohto memoranda. 

 
1. Klub sa zaväzuje:  

 



• na výzvu Mesta bezodplatne previesť do majetku Mesta teleso atletickej dráhy na štadióne 
Stavbár, ktoré je k dnešnému dňu v majetku Klubu; 

• na výzvu bezodplatne Mesta previesť do majetku Mesta tribúnu na štadióne Stavbár, ktorá 
je k dnešnému dňu v majetku Klubu; 

• na výzvu Mesta bezodplatne previesť do majetku Mesta hnuteľný majetok Klubu na 
štadióne Stavbár (a to najmä dve kladivárske/diskárske klietky, dve doskočiská na skok 
o žrdi a doskočisko na skok do výšky), ktorý je k dnešnému dňu v majetku Klubu; 

• na výzvu Mesta bezodkladne ukončiť nájomnú zmluvu s  

• vzájomne komunikovať s Mestom pri vytváraní priaznivých podmienok pre bezproblémové 
získanie dotácie na rekonštrukciu atletického štadióna; 

• spolupracovať s Mestom tak, aby Mesto mohlo bez komplikácia a v súlade so všetkými 
platnými právnymi predpismi realizovať ciele tohto Memoranda; 

• spolupracovať s Mestom v súlade s časovými potrebami Mesta a súvisiacich procesov na 
Meste za účelom získania dotácie a rekonštrukcie atletického štadióna; 

• poskytnúť Mestu všetku potrebnú dokumentáciu súvisiacu s činnosťou Klubu a majetkom 
Klubu v areáli atletického štadióna; 

• spraviť všetko potrebné pre bezproblémovú realizáciu rekonštrukcie atletického štadióna, 

• v rámci svojich možností v maximálnej možnej miere sprístupniť objekty a priestory na 
realizáciu úloh a aktivít, ktoré súvisia s uvedenými oblasťami spolupráce; 

• v rámci svojich možností podporovať zámer Mesta rekonštruovať atletický štadión Stavbár. 
 
2. Mesto sa zaväzuje:  

 

• vyvinúť maximálne úsilie pre získanie dotácie zo štátneho rozpočtu na účel rekonštrukcie 
atletického štadióna Stavbár; 

• znášať náklady na štúdiu súvisiacu s rekonštrukciou štadióna; 

• zabezpečiť prípravu kompletnej dokumentácie potrebnej na získanie dotácie zo štátneho 
rozpočtu;  

• v prípade získania dotácie zo štátneho rozpočtu zrealizovať rekonštrukciu atletického 
štadióna Stavbár v maximálnom možnom rozsahu vzhľadom na výšku získanej dotácie 
a finančné možnosti Mesta 

• pri príprave štúdie na rekonštrukciu atletického štadióna Stavbár úzko spolupracovať 
s Klubom za účelom rešpektovania potrieb atlétov 

• že súčasťou rekonštrukcie bude vybudovanie nového zázemia pre Klub (napr. šatne 
a sociálne zariadenia); 

• že Klub po dokončení celej rekonštrukcie atletického štadióna Stavbár bude môcť 
plnohodnotne využívať zrekonštruovaný atletický štadión a novovybudované zázemie sa 
stane novým domovom Klubu, kde Klub bude môcť nadviazať na storočnú históriu atletiky 
v Nitre a históriu klubu TJ Stavbár Nitra ktorý vždy na tomto štadióne pôsobil ako domáci 
klub, zveľaďoval atletický štadión Stavbár a staral sa o výchovu atlétov v Nitre; 

• v prípade že nezíska dotáciu zo štátneho rozpočtu a zároveň nebude vo finančných 
možnostiach Mesta zrealizovať čo i len čiastočnú rekonštrukciu atletického štadióna 
Stavbár, tak bezodplatne vráti Klubu hnuteľný aj nehnuteľný majetok uvedený v tomto 
Memorande, ktorý Mesto nadobudlo od Klubu.  

 
IV. Záver 

 
Toto Memorandum môže byť zmenené alebo dopĺňané len vo forme písomných dodatkov 
podpísaných obomi zúčastnenými stranami – Mestom i Klubom.  
 
Mesto aj Klub sa zaväzujú viesť dialóg s majiteľom pozemkov pod atletickým štadiónom Stavbár 
na Chrenovej, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra (ďalej len „Biskupstvo“). Mesto 
a Klub sú pripravení prizvať k tomuto Memorandu ako rovnocenného partnera, ktorého spolupráca 
je nevyhnutná pre realizáciu zámeru Mesta a Klubu aj Biskupstvo.  
 
Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.  



 
Memorandum je vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie pre Klub a jedno 
vyhotovenie pre Mesto, z ktorých každé má rovnaké znenie a platnosť. 
 
V Nitre, dňa: 

 
 
 
za Klub        za Mesto Nitra 

 
 
 
 

 


