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Dobrý deň, pán predseda HK Havrani Piešťany, o.z., 

ako sme Vaše občianske združenie informovali už v auguste tohto roka, zmluvu uzavretú medzi Vami a nami 
považujeme za absolútne neplatnú z dôvodu (najmä) jej neurčitosti a nezrozumiteľnosti. Bližšie dôvody sme 
uviedli v našom liste z augusta tohto roka.  

Vyzvali sme Vás a opakovane Vás vyzývame na rokovania o uzavretie novej zmluvy o využívaní ľadovej plochy 
a súvisiacich priestorov, ktorá bude určitá, zrozumiteľná, vykonateľná, udržateľná a ktorá prinesie istotu a 
stabilitu pre Vás aj pre nás. 

Veríme, že sa v sporoch a útokoch proti našej spoločnosti nevyžívate; ale dúfame, že máte záujem o 
konštruktívne riešenie situácie pre Vás a Vašich zverencov. Zlikvidovať nás môžete, ale ľad a stabilitu pre 
Vašich zverencov Vám to neprinesie. 

Dlhodobo Vám navrhujeme a vyzývame Vás, aby sme "ťahali za jeden povraz", aby ste nám pomohli v 
rokovaniach s mestom, aby sa zlepšili podmienky na zimnom štadióne a bola zohľadnená zvýšená spotreba 
energií v dôsledku zastaranej technológie, ktoré náklady na elektrinu treba pokryť. Treba aj zreálniť požiadavky, 
aby boli ekonomicky udržateľné (lebo dlhodobo nemôžte vyberať peniaze od rodičov a využívať všetko úplne 
zadarmo, lebo prevádzkové podmienky ľadového športu sú ekonomicky vysoko nákladné). Žiaľ, nie ste v ničom 
ústretoví, nepomáhate, len útočíte. Veci ale treba riešiť, nie len škodiť.    

Ak sme v minulosti poskytovali Zimný štadión v Piešťanoch pre Vašich zverencov, tak sme tak robili z dôvodu 
záujmu o podporu hokejových nádejí, z dôvodu, že deti by nemali trpieť spormi dospelých a v neposlednom 
rade z dôvodu, že nájomná zmluva s mestom nám ukladá ponechať časový priestor pre aktivity aj iných 
organizácií.  

Vzhľadom na uvedené v poslednom odseku, a vzhľadom na blížiace sa Vianoce, Vašim zverencom 
umožňujeme dočasné využitie Zimného štadióna, ako je uvedené v prílohe. Túto možnosť, ktorú Vám 
poskytujeme, Vám poskytujeme, hoci zmluvu medzi Vami a nami považujeme za neplatnú (a vyzývame na 
uzavretie novej). Robíme to pre Vašich zverencov a s cieľom dostať Vás k rokovaciemu stolu, aby hokej a 
hokejisti v Piešťanoch držali spolu a pomáhali si. Opakovane Vás žiadame, aby ste proti nám nebojovali, ale s 
nami spolupracovali - prinesie to úžitok všetkým.         

S úctou 

       

 

         Jaroslav Lušňák v.r. 
                                                                konateľ 

 

 
 

         

 


