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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa   24.03.2017  číslo /2017 
 
 

K bodu:   Návrh na schválenie  Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. zo 

dňa 11.03.2013 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. konštatuje, že 
 

komisia finančná a majetkovoprávna MsZ prerokovala dňa 23.03.2017 návrh  Dodatku č. 1 ku Koncesnej 

č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.3.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby 

spojené s prevádzkou zimného štadióna tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a ........................ 

ho MsZ ........................ Mestská rada prerokovala dňa 23.03.2017 návrh Dodatku č. 1 ku Koncesnej č. 

59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby 

spojené s prevádzkou zimného štadióna tak, ako je uvedené v časti II. tohto uznesenia a .................. ho 

MsZ ...................... 

 

 

II. schvaľuje  

Dodatok č. 1 ku Koncesnej č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne 

zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 

 

 

III. odporúča 

primátorovi mesta  
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podpísať Dodatok č. 1 ku Koncesnej č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie 

strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 

 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 
 

Dátum podpisu uznesenia:      
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Dôvodová správa 

 

     Uznesením č. 23/2013 zo dňa 7. marca 2013, v časti II ods. 1 bod 1.1 Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš 

schválilo: 

„uzatvorenie Koncesnej zmluvy na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby spojené s 

prevádzkou zimného štadióna č. 59/2013/Práv. (text zmluvy je prílohou č. 1 tohto uznesenia) vyhotovenú v súlade 

s uznesením mestského zastupiteľstva č. 115/2012 zo dňa 8.11.2012, v zmysle § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. u. Liptovský Mikuláš, a to: 

a) stavbu: „Zimný štadión" súp. č. 989, postavený na pozemku parcelné č. KN-C 692/2, vrátane pozemku parc.   

    č. KN-C 692/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 619 m2 

b) stavbu: „Strojovňa ZŠ" súp. č. 4235, postavená na pozemku parcelné č. KN-C 692/3, vrátane pozemku parc.  

     č. KN-C 692/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 472m2 

c) stavbu: „Tlačové stredisko a šatne" súp. č. 2591 , postavené na pozemku parc. č. KN-C 692/4, vrátane  

   pozemku parc. č. -C 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2 

so spoločnosťou JL aréna s.r.o., so sídlom: Demänová 478, 031 0 I Liptovský Mikuláš, IČO: 47 243 121, ako 

koncesionárom, po dobu 15 rokov, ...“ 

 

     Mesto Liptovský Mikuláš, ako Obstarávateľ, sa v zmysle článku  IV bod 1 Koncesnej zmluvy  č. 59/2013/Práv. 

zo dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou 

zimného štadióna (ďalej len Koncesná zmluva) zaviazalo, že bude vykonávať a zabezpečovať všetku údržbu a 

opravy nad rámec údržby a opráv, ktoré bude zabezpečovať JL aréna s.r.o., ako Koncesionár. Zároveň sa 

zaviazalo, že bude Koncesný majetok udržiavať aspoň v takom stave v akom sa tento majetok nachádzal v čase 

uzavretia Koncesnej zmluvy s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

Stavba zimného štadióna bola postavená v 60-tych rokoch minulého storočia. Odvtedy prešla čiastkovými 

úpravami v rámci opráv a udržiavacích prác. Objekt zimného štadióna ako celok v súčasnosti nespĺňa požiadavky 

na užívanie stavieb – hygienické, bezpečnostné a protipožiarne (napr. tribúny nespĺňajú krivky viditeľnosti, 

sedačky sú v zlom stave, v konštrukcii strechy dochádza vplyvom zlých tepelno-technických vlastností strešného 

plášťa a vysokej relatívnej vlhkosti ku degradácii drevených konštrukcií strechy, vnútorné rozvody médií (voda, 

kanalizácia, rozvody elektrickej energie) sú v havarijnom stave, nie sú riešené samostatné priestory pre fanúšikov 

domácich a hostí  (tzv. strety fanúšikov), priestory pre zdravotné ošetrenie nespĺňajú hygienické parametre). 

Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo investovať do celkovej rekonštrukcie zimného štadióna, aby boli zabezpečené 

všetky kritériá (hygienické, statické, protipožiarne, energetické), ktoré majú spĺňať stavby občianskej vybavenosti. 

V roku 2016 preto mesto požiadalo o poskytnutie dotácie a dňa 15.02.2017 uzatvorilo s Úradom vlády Slovenskej 

republiky Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, predmetom 

ktorej je záväzok úradu vlády, ako poskytovateľa, poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 1.500.000,-Eur.  Mesto 

sa v zmluve zaviazalo použiť dotáciu v plnej výške na kapitálové výdavky s účelovým určením na rekonštrukciu 

Zimného štadióna (teda časti Koncesného majetku) so súpisným číslom 989, evidovanej v KN register C na liste 

vlastníctva č. 4401, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 692/2 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský 

Mikuláš, k.ú. Liptovský Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok 

umiestnený v zastavanom území obce, parc. č. 692/1 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. 

Liptovský Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený 
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v zastavanom území obce, parc. č. 692/7 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovský 

Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený 

v zastavanom území obce, parc. č. 692/8 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovský 

Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený 

v zastavanom území obce a parc. č. 692/11 evidovanej v KN register C na liste vlastníctva č. 7868 v okrese 

Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovský Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území obce. (ďalej ako „Rekonštrukcia“). 

Koncesná zmluva pre prípad, že sa mesto rozhodne rekonštruovať zimný štadión v čl. X bod 4  ustanovuje, že  

zmluvné strany pristúpia k zmene zmluvy, pričom sa primerane upraví aj koncesná odplata. Z uvedených dôvodov 

predkladáme na schválenie návrh dodatku ku Koncesnej zmluve, ktorý upravuje pravidlá fungovania koncesného 

vzťahu po dobu realizácie Rekonštrukcie. Rekonštrukciou sa zasiahne aj do prevádzky Koncesného majetku 

(Zimného štadióna) v tom zmysle, že Zimný štadión bude možné počas jej realizácie prevádzkovať a užívať len 

v obmedzenom rozsahu. V tejto súvislosti sa Koncesionár zaväzuje, že za účelom kompenzácie obmedzenej 

prevádzky Zimného štadióna poskytne ako náhradné plnenie Obstarávateľovi do užívania Tréningovú halu (JL 

arénu) a to spôsobom a v rozsahu, v akom sa k tomu zaväzuje v predkladanom návrhu Dodatku č. 1. Koncesionár 

bude zároveň v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej 

republiky povinný po skončení Rekonštrukcie dodržiavať zákaz komerčného užívania jednotlivých častí Zimného 

štadióna na rekonštrukciu, na ktoré bola použitá dotácia.  

V čase realizácie Rekonštrukcie bude táto vykonávaná počas trvania koncesnej lehoty pričom sa predpokladá, 

že  Rekonštrukcia bude prebiehať v období apríl až september 2017. V Dodatku si zmluvné strany výslovne 

upravia, že aj počas Rekonštrukcie sa koncesná lehota nepreruší, ale bude plynúť ďalej.  

(Koncesná zmluva č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna 

a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna je na stránke mesta Liptovský Mikuláš, odkaz: 

https://egov.mikulas.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a, dátum zverejnenia zmluvy:  23.03.2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egov.mikulas.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a


 

 
6 

 

PRÍLOHA 

 

Dodatok č. 1 

ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie 

strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 

 

uzavretá v zmysle ustanovení § 15 v spojení s § 66 a nasl. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako 

„Zákon o verejnom obstarávaní“) v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“) a v súlade 

s ustanovením § 9c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení   

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 
 
Obstarávateľ:            

Názov: Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
V zastúpení: Ing. Ján Blcháč, PhD.,  primátor mesta 

IČO: 00315524 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš  
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 

 
(ďalej tiež ako „Obstarávateľ“) 
 
a 
 
Koncesionár: 

Názov: JL aréna s.r.o. 
Sídlo: Vajanského 4631/13B, Liptovský Mikuláš 031 01 
Zastúpená: Branislav Duboš, konateľ 
IČO: 47 243 121 
DIČ: 2023643325 
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  

  
Zápis v registri: Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 

57702/L 
 
(ďalej tiež ako  „Koncesionár“) 
 
(Obstarávateľ a Koncesionár ďalej každý osobitne tiež ako „zmluvná strana" a spolu tiež ako „zmluvné strany")  
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Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.3.2013 Koncesnú zmluvu č. 59/2013/Práv. na rekonštrukciu technológie 

strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna (ďalej len „Koncesná zmluva“), 

na základe ktorej Koncesionár dočasne prevzal od Obstarávateľa užívanie Koncesného majetku v rozsahu 

stanovenom  Koncesnou zmluvou.  

 

Obstarávateľ (ako prijímateľ dotácie) dňa 15.2.2017 uzatvoril s Úradom vlády Slovenskej republiky Zmluvu 

o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, predmetom ktorej je záväzok 

úradu vlády poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 1.500.000,-Eur a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej 

výške na kapitálové výdavky s účelovým určením na rekonštrukciu časti Koncesného majetku - stavby „Zimný 

štadión“ so súpisným číslom 989, evidovanej v KN register C na liste vlastníctva č. 4401, nachádzajúcej sa na 

pozemku parc. č. 692/2 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k. ú. Liptovský Mikuláš, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území 

obce, parc. č. 692/1 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovský Mikuláš, druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území obce, parc. č. 

692/7 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovský Mikuláš, druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území obce, parc. č. 692/8 

v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovský Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území obce a parc. č. 692/11 evidovanej 

v KN register C na liste vlastníctva č. 7868 v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovský 

Mikuláš, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený 

v zastavanom území obce, (ďalej tiež ako „Rekonštrukcia“). 

 

Rekonštrukcia bude vykonávaná počas trvania Koncesnej lehoty, pričom Obstarávateľ predpokladá že  

Rekonštrukcia bude prebiehať v období apríl až september 2017. Rekonštrukcia zasiahne aj do prevádzky 

Koncesného majetku (Zimného štadióna) v tom zmysle, že Zimný štadión bude možné počas Rekonštrukcie 

prevádzkovať a užívať len v obmedzenom rozsahu,  a v tejto súvislosti sa Koncesionár zaväzuje, že za účelom 

kompenzácie obmedzenej prevádzky Zimného štadióna poskytne ako náhradné plnenie Obstarávateľovi do 

užívania Tréningovú halu (JL arénu) a to spôsobom a v rozsahu, v akom sa k tomu zaväzuje ďalej v tomto 

Dodatku. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany zhodli na tom, že je potrebné osobitne upraviť pravidlá 

fungovania koncesného vzťahu založeného touto Koncesnou zmluvou po dobu realizácie Rekonštrukcie a z tohto 

dôvodu sa zmluvné strany dohodli na osobitných ustanoveniach upravujúcich fungovanie koncesného vzťahu 

počas trvania Rekonštrukcie, tak ako sú tieto upravené nižšie v tomto Dodatku. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností a po vzájomnej dohode   v súlade s ustanovením článku X ods. 3 a 4 

Koncesnej zmluvy uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok: 
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Článok II. 

Predmet Dodatku 

 

2.1. V článku IV v odseku 11 Koncesnej zmluvy sa prvá veta tohto odseku nahrádza vetou: 

 

Koncesionár je oprávnený umožniť užívanie Koncesného majetku tretím osobám, v rozsahu a v čase, 

v ktorom nie je podľa tejto zmluvy povinný umožniť užívanie Koncesného majetku Obstarávateľovi podľa 

prílohy č. 4 tejto zmluvy, pričom  Koncesionár je povinný po skončení Rekonštrukcie dodržiavať zákaz 

komerčného užívania (tak ako je toto komerčné užívanie definované v článku IV odsek 20 tejto Koncesnej 

zmluvy) jednotlivých častí Zimného štadióna na rekonštrukciu ktorých bola použitá Dotácia alebo jej časť.  

 

2.2. V článku IV v odseku 13 Koncesnej zmluvy sa v celom rozsahu ruší posledná veta a nahrádza sa 

nasledovným textom: 

 

Zvyšné priestory Zimného štadióna, jeho exteriér (vrátane fasády), interiér ako aj priľahlé pozemky je na 

umiestnenie reklamy oprávnený využívať Koncesionár, pričom Koncesionár je povinný po skončení 

Rekonštrukcie dodržiavať zákaz komerčného užívania (tak ako je toto komerčné užívanie definované v 

článku IV odsek 20 tejto Koncesnej zmluvy) jednotlivých častí Zimného štadióna, na rekonštrukciu ktorých 

bola použitá Dotácia alebo jej časť. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadný výnos z umiestnenia takejto 

reklamy bude príjmom Koncesionára, resp. na základe osobitnej dohody (najmä v prípade, že ich nebude 

využívať Koncesionár) Koncesionár umožní ich využitie na reklamu Obstarávateľa prostredníctvom 

mestských športových klubov.  

 

2.3. Článok IV Koncesnej zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 20, ktorý znie: 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúcim dňom po dni skončenia Rekonštrukcie (v zmysle ustanovenia 

článku IX odsek 2 tejto Koncesnej zmluvy) počas ktorej použil Obstarávateľ Dotáciu na rekonštruovanie 

Zimného štadióna, sa Koncesionár zaväzuje, že sa zdrží sám alebo prostredníctvom tretej osoby 

akéhokoľvek komerčného užívania tých častí Zimného štadióna, na ktoré bola použitá Dotácia alebo jej 

časť. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a z dôvodu právnej istoty, sa (na účely tejto zmluvy) za časti 

Zimného štadióna, na ktorých rekonštrukciu bola použitá Dotácia alebo jej časť, považujú výlučne len tie 

časti Zimného štadióna, ktoré budú výslovne uvedené v Protokole o skončení rekonštrukcie 

podpísanom podľa článku IX odsek 2 tejto Koncesnej zmluvy (pričom ešte pred zahájením Rekonštrukcie 

je zrejmé a zmluvné strany sa dohodli na tom, že Dotácia, ani žiadna jej časť nebude použitá na 

nasledovné časti Koncesného majetku:  

• ľadová plocha Zimného štadióna, 

• mantinely ohraničujúce ľadovú plochu, 

• časť Koncesného majetku označená v tejto Koncesnej zmluve ako stavba: „Strojovňa ZŠ“ súp.č. 

4235 postavená na pozemku parc.č. KN-C 692/3 (ďalej tiež ako Strojovňa, 

• šatňa, ktorá sa nachádza v priestoroch bývalej Strojovne (ktorá sa bežne označuje ako „šatňa 

Juniorov“) (ďalej tiež ako „Šatňa juniorov“).   
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Komerčným užívaním častí Zimného štadióna, na ktoré bola použitá Dotácia alebo jej časť, sa na účely 

tejto Koncesnej zmluvy rozumie najmä: 

a) akékoľvek umožnenie odplatného užívania časti Zimného štadióna zo strany Koncesionára treťou 

osobou, bez ohľadu na účel takéhoto užívania (napr. prenájom, umožnenie umiestnenia reklamy 

a pod.), 

b) umožnenie vstupu tretích osôb na časti Zimného štadióna, od ktorých Koncesionár alebo tretia osoba 

v zmluvnom vzťahu s Koncesionárom vyberie alebo bude požadovať akúkoľvek odplatu v súvislosti 

so vstupom na Zimný štadión za účelom sledovania kultúrneho, spoločenského alebo športového 

podujatia organizovaného na Zimnom štadióne; pre vylúčenie pochybností sa za porušenie zákazu 

komerčného užívania častí Zimného štadióna podľa tohto bodu Koncesnej zmluvy nepovažuje 

organizovanie hokejových zápasov organizovaných Mestským hokejovým klubom a to bez ohľadu na 

existenciu alebo neexistenciu zmluvného vzťahu medzi Koncesionárom a Mestským hokejovým 

klubom, 

c) umožnenie vstupu tretích osôb do tých časti Zimného štadióna na rekonštrukciu ktorých bola použitá 

Dotácia alebo jej časť, ktoré sa zúčastňujú mítingu, zhromaždenia,  a pod., ak Koncesionár alebo 

tretia osoba v zmluvnom vzťahu s Koncesionárom poskytuje odplatne Zimný štadión do dočasného 

užívania osobe, ktorá organizuje takýto míting, zhromaždenie a pod.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Koncesionár bude mať pochybnosť o tom, či využitím časti 

Zimného štadióna poruší zákaz jeho komerčného užívania podľa tohto odseku zmluvy, je povinný vopred 

si vyžiadať písomné stanovisko Obstarávateľa, ktoré je pre neho záväzné.  

Koncesionár sa zaväzuje, že svoje zmluvné vzťahy s tretími osobami, ktoré vznikli pred dňom skončenia 

Rekonštrukcie a budú platné aj po dni skončenia Rekonštrukcie a ktoré sú v rozpore so zákazom 

komerčného užívania tých častí Zimného štadióna na rekonštrukciu ktorých bola použitá Dotácia alebo 

jej časť, upraví v lehote najneskôr do troch dní odo dňa skončenia Rekonštrukcie tak, aby neboli v rozpore 

so zákazom komerčného užívania podľa tohto odseku Koncesnej zmluvy.  

V prípade, ak Koncesionár poruší povinnosť zákazu komerčného využívania tých častí Zimného štadióna, 

na ktorých rekonštrukciu bola použitá Dotácia alebo jej časť, je povinný uhradiť Obstarávateľovi všetku 

škodu, ktorá Obstarávateľovi porušením takejto povinnosti zo strany Koncesionára vznikla.  

 

2.4. Článok VII Koncesnej zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 10, ktorý znie: 

 

Koncesionár je povinný predkladať písomne Obstarávateľovi, raz za každý kalendárny rok trvania 

koncesného vzťahu založeného touto Koncesnou zmluvou počínajúc kalendárnym rokom 2018 a to vždy 

do 30.4. daného roku počas trvania Koncesnej lehoty (t.j. prvýkrát bude Koncesionár povinný túto 

povinnosť splniť do 30.04.2018), správu o hospodárení za predošlý kalendárny rok, z ktorej bude zrejmá 

štruktúra a výška výdavkov a spôsob a rozsah využívania Koncesného majetku. Správa o hospodárení 

musí obsahovať minimálne: textovú správu, ktorá bude opisovať/obsahovať všetky dôležité skutočnosti  

plnenia Koncesnej zmluvy,  predovšetkým: obdobie od kedy bola ľadová plocha prevádzkovaná, 

návštevnosť Zimného štadiónu, informácia o využívaní Zimného štadióna verejnosťou, rozsah úprav a 

opráv realizovaných na Zimnom štadióne, popis problémov súvisiacich s prevádzkou Zimného štadióna, 

ktoré musel Koncesionár riešiť, spôsob personálneho zabezpečenia prevádzky Zimného štadióna, 

využitie priestorov Zimného štadióna; rozpis výdavkov v štruktúre: rozpis nákladov na energie (jednotlivo 
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za el. energiu, teplo, plyn, vodné stočné a pod.), mzdové náklady vyjadrené súhrnnou položkou, náklady 

na údržbu, investície a náklady na stavebné práce a revízie; odporúčania a požiadavky na Obstarávateľa  

pre budúce prevádzkovanie Zimného štadióna. V prípade, že skutočný náklad nemožno presne určiť z 

dôvodu, že nedošlo k ročnému zúčtovaniu preddavkov resp. záloh zo strany dodávateľov, je potrebné 

náklad predbežne vypočítať podľa skutočnej výšky spotreby (el. energia, plyn, teplo ...) a odôvodneným 

výpočtom predpokladaného nákladu. Koncesionár je povinný Obstarávateľovi na požiadanie predložiť k 

nahliadnutiu dodávateľské faktúry týkajúce sa prevádzkových a investičných výdavkov súvisiacich s 

udržiavaním a prevádzkovaním Zimného štadióna. 

 

2.5. Čl. VII Koncesnej zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 11, ktorý znie: 

 

Rekonštrukcia, ktorú plánuje vykonať Obstarávateľ, bude znamenať podstatnú prestavbu Zimného 

štadióna, ktorá môže znamenať úsporu alebo aj nárast nákladov na prevádzku Zimného štadióna po 

Rekonštrukcii a s ohľadom na to, že táto Koncesná zmluva a v nej dojednaná Koncesná odplata bola 

stanovená v čase, keď zmluvné strany nepredpokladali takúto rozsiahlu Rekonštrukciu a  vzhľadom na 

skutočnosť, že Rekonštrukciou môže dôjsť k podstatným zmenám okolností, za ktorých sa táto Koncesná 

zmluva uzatvárala  dohodli sa zmluvné strany nasledovne: 

a) po uplynutí najbližšieho celého kalendárneho roka nasledujúceho po Rekonštrukcii (vzhľadom na 

skutočnosť, že Rekonštrukciu plánuje vykonať Obstarávateľ v roku 2017, tak najbližším celým 

kalendárnym rokom bude pravdepodobne kalendárny rok 2018), konkrétne do 30. júna po skončení 

takéhoto celého kalendárneho roka (teda pravdepodobne do 30.06.2019) je Koncesionár povinný 

predložiť Obstarávateľovi osobitné prehľadné porovnanie nákladov (ktorých zmena bola vyvolaná a 

nastala v príčinnej súvislosti s Rekonštrukciou) skutočne vynaložených na prevádzku Zimného 

štadióna za predmetný celý kalendárny rok, ktorý bezprostredne nasledoval po skončení 

Rekonštrukcie oproti skutočne vynaloženým nákladom na prevádzku Zimného štadióna za 

kalendárny rok 2016, 

b) porovnanie nákladov podľa písm. a) tohto odseku Koncesnej zmluvy musí byť v štruktúre: rozpis 

nákladov na energie (jednotlivo za el. energiu, teplo, teplá úžitková voda, plyn, vodné stočné a pod., 

pričom úspora, prípadne nárast nákladov na energie budú porovnávané cez spotrebované objemy 

energií čím sa zamedzí zohľadneniu vplyvov nevyvolaných Rekonštrukciou, napr. zmena jednotkovej 

ceny za spotrebované energie), mzdové náklady, náklady na drobnú  údržbu, náklady na stavebné 

práce, iné náklady (napr. materiál,  náklady na služby súvisiace s čistením a upratovaním, revízie, 

komunálny odpad a pod.) 

V prípade, ak  sa porovnaním nákladov podľa písm. a) tohto bodu Koncesnej zmluvy zistí, že došlo 

k úspore alebo k nárastu nákladov Koncesionára na prevádzku Zimného štadióna po Rekonštrukcii 

a  tieto budú vyššie ako 5% oproti nákladom na prevádzku Zimného štadióna za kalendárny rok 2016, 

dohodli sa zmluvné strany, že od  prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po doručení 

takéhoto porovnania nákladov Obstarávateľovi, vznikne právo na zníženie resp. zvýšenie výšky ročnej 

Koncesnej odplaty o takú percentuálnu výšku, akou je úspora alebo nárast z porovnania nákladov na 

prevádzku Zimného štadióna podľa tohto bodu zmluvy, pričom zmluvné strany sú povinné a zaväzujú sa 

novú výšku Koncesnej odplaty dohodnúť v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k tejto Koncesnej 

zmluve. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a z dôvodu právnej istoty zmluvné strany  výslovne 
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uvádzajú, že k takejto úprave Koncesnej odplaty v zmysle tohto bodu Koncesnej zmluvy dôjde len raz a 

ďalšie porovnávanie nákladov a následná úprava Koncesnej odplaty sa už na základe tohto bodu zmluvy 

neuskutoční a Koncesná odplata sa do uplynutia Koncesnej lehoty bude môcť meniť len v dôsledku 

aplikácie ustanovení článku VII ods. 5 tejto Koncesnej zmluvy, prípadne na základe osobitnej dohody 

zmluvných strán podľa článku XI ods. 3 tejto Koncesnej zmluvy. 

V prípade, ak Koncesionár nedoručí v stanovenej lehote podľa tohto odseku Koncesnej zmluvy 

Obstarávateľovi porovnanie nákladov na prevádzku Zimného štadióna podľa písm. a) a b) tohto  bodu 

Koncesnej zmluvy, a nezjedná nápravu ani na základe písomnej výzvy doručenej  Obstarávateľom 

v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia takejto výzvy, vznikne po márnom uplynutí takto 

dodatočne poskytnutej lehoty Obstarávateľovi voči Koncesionárovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 5000,-Eur za každý začatý kalendárny mesiac omeškania so splnením uvedenej povinnosti 

nasledujúci po uvedenom márnom uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty. 

 

2.6. Za článok VIII Koncesnej zmluvy sa vkladá nový článok IX s názvom  „Osobitné ustanovenia upravujúce 

režim fungovania Koncesie počas plánovanej rekonštrukcie Zimného štadióna“, nasledovného znenia: 

 

Článok IX 

Osobitné ustanovenia upravujúce režim fungovania Koncesie počas plánovanej 

rekonštrukcie Zimného štadióna 

 

1. Vzhľadom na osobitný charakter ustanovení tohto článku, zohľadňujúc potrebu osobitnej úpravy 

fungovania koncesného vzťahu z dôvodu Rekonštrukcie, sa zmluvné strany dohodli, že počas 

Rekonštrukcie budú mať ustanovenia tohto článku prednosť pred ostatnými ustanoveniami 

Koncesnej zmluvy a to vždy, ak by ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy bolo v rozpore 

s ustanoveniami tohto článku, prípadne ak by určitú oblasť fungovania Koncesného vzťahu 

upravovali ostatné ustanovenia tejto Koncesnej zmluvy odlišne od ustanovení tohto článku. 

 

2. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenia tohto článku sa budú aplikovať výlučne v prípade, 

ak dôjde k zahájeniu Rekonštrukcie. Na účely tejto zmluvy a ustanovení tohto článku sa 

Rekonštrukcia bude považovať za zahájenú okamihom podpísania Protokolu o zahájení 

rekonštrukcie, v ktorom obe zmluvné strany písomne potvrdia, že začína Rekonštrukcia Zimného 

štadióna (ďalej tiež ako „Protokol o zahájení rekonštrukcie“).  Podpisom Protokolu o zahájení 

rekonštrukcie Obstarávateľ preberá zodpovednosť  nad Koncesným majetkom, prípadne nad  tou 

časťou Koncesného majetku, ktorej sa Rekonštrukcia týka a ktorá  bude definovaná/špecifikovaná 

v Protokole o zahájení rekonštrukcie. Zmluvné strany sa môžu v Protokole o zahájení 

rekonštrukcie dohodnúť na neskoršom dátume zahájenia Rekonštrukcie. Aplikácia ustanovení 

tohto článku skončí dňom podpísania Protokolu o skončení rekonštrukcie,  v ktorom zmluvné strany 

písomne potvrdia, že  Rekonštrukcia Zimného štadióna bola ukončená (ďalej tiež ako „Protokol 

o skončení rekonštrukcie“), prípadne tieto účinky nastanú neskorším dňom ako bude deň 

podpisu Protokolu o skončení rekonštrukcie, pričom v takom prípade musí byť takýto deň 

v Protokole o skončení rekonštrukcie presne určený. Nasledujúcim dňom po dni skončenia 
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Rekonštrukcie sa na koncesný vzťah nebudú aplikovať ustanovenia tohto článku a koncesný vzťah 

založený touto zmluvou sa bude ďalej spravovať ostatnými platnými ustanoveniami tejto zmluvy, 

s výnimkou tých ustanovení tohto článku Koncesnej zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú byť 

aplikované aj po dni skončenia Rekonštrukcie.  Takýmito ustanoveniami sú: 

a) odsek 8 písm. d) písmeno db) tohto článku Koncesnej zmluvy a to v časti týkajúcej sa 

povinnosti vykonania zúčtovania zálohovej platby zaplatenej počas Rekonštrukcie, ak sa 

zúčtovanie vykoná po dni skončenia Rekonštrukcie, 

b) odsek 8 písm. e) tohto článku Koncesnej zmluvy týkajúci sa uplatnenia zmluvnej pokuty po 

ukončení Rekonštrukcie ak si Koncesionár nesplní povinnosti zabezpečované touto 

zmluvnou pokutou riadne a včas. 

 

 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Rekonštrukcia a s 

ňou spojená aplikácia ustanovení tohto článku nebude mať vplyv na plynutie Koncesnej lehoty a 

počas Rekonštrukcie nedôjde k prerušeniu Koncesnej lehoty a táto lehota bude plynúť ďalej aj 

počas realizácie Rekonštrukcie a Zmluvné strany sa dohodli, že Rekonštrukciou sa Koncesná 

lehota nepredlžuje. 

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s odovzdaním a prevzatím Zimného štadióna na 

účely Rekonštrukcie. 

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, ak nedôjde k podpisu Protokolu 

o zahájení Rekonštrukcie obidvomi zmluvnými stranami, nedôjde ani k aplikácii tohto článku IX 

zmluvy a režim Koncesie sa bude uplatňovať v nezmenenom rozsahu v akom sa aplikuje a funguje 

od začiatku účinnosti tejto Koncesnej zmluvy, t.j. mimo režimu počas Rekonštrukcie. Koncesionár 

sa zaväzuje umožniť Obstarávateľovi vykonať Rekonštrukciu kedykoľvek o to v roku 2017 

Obstarávateľ požiada Koncesionára, pričom Koncesionár je povinný a zaväzuje sa podpísať 

Protokol o zahájení rekonštrukcie bezodkladne po tom, ako mu budú zo strany Obstarávateľa 

súčasne preukázané nasledovné doklady: 

 

a)  právoplatné stavebné povolenie na Rekonštrukciu, ktorej stavebníkom bude Obstarávateľ, 

b) Zmluvu o poskytnutí Dotácie na Rekonštrukciu uzatvorenú medzi Úradom vlády SR a 

Obstarávateľom. 

 

5. Aplikácia ustanovení tohto článku skončí dňom podpísania Protokolu o skončení rekonštrukcie, 

prípadne neskorším dňom ako bude deň podpisu Protokolu o skončení rekonštrukcie, pričom 

v takom prípade musí byť takýto deň  v Protokole o skončení rekonštrukcie presne určený. Odo 

dňa nasledujúceho po dni skončenia Rekonštrukcie sa na koncesný vzťah založený touto 

Koncesnou zmluvou nebudú aplikovať ustanovenia tohto článku a  koncesný vzťah sa bude ďalej 

spravovať  ostatnými ustanoveniami tejto Koncesnej zmluvy. V tejto súvislosti sa zmluvné strany 

dohodli, že Obstarávateľ bude povinný odovzdať Zimný štadión späť do  užívania Koncesionára 

v prevádzkyschopnom stave a v takom stave, že Zimný štadión bude po Rekonštrukcii spĺňať 

podmienky vyhlásenia Obstarávateľa obsiahnutého v článku V ods. 2 tejto Koncesnej zmluvy, 
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a Obstarávateľ sa zaväzuje, že rekonštruované časti Zimného štadióna,  budú spĺňať všetky normy 

a všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré na jeho užívanie a prevádzku kladú príslušné právne 

predpisy platné a účinné v Slovenskej republike, vrátane splnenia všetkých technických 

aspektov/parametrov/podmienok a kritérií, ktoré  tieto predpisy  ukladajú o čom na požiadanie vydá 

Koncesionárovi príslušné doklady ako napr. revízne správy,  kolaudačné rozhodnutia, ako aj ďalšie 

dokumenty, ktoré sú potrebné pre jeho užívanie a zvyšné časti Zimného štadióna (ktoré 

Rekonštrukciou dotknuté neboli) odovzdá Koncesionárovi v rovnakom stave v akom ich od 

Koncesionára pred Rekonštrukciou prebral. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Obstarávateľ 

poskytne Koncesionárovi na požiadanie všetky doklady týkajúce sa Rekonštrukcie, najmä týkajúce 

sa technickej a stavebnej stránky a aspektov Rekonštrukcie a to aj napriek tomu, že Koncesionár 

nebude zmluvnou stranou zmluvných vzťahov týkajúcich sa technickej a stavebnej stránky a 

aspektov Rekonštrukcie. Zmluvné strany pritom berú na vedomie, že predmetné informácie sú pre 

Koncesionára relevantné a to z dôvodu, že Koncesionár bude Zimný štadión na základe tejto 

zmluvy po skončení Rekonštrukcie ďalej užívať a prevádzkovať a preto má legitímne právo na 

poskytnutie predmetných informácií. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, že dôjde 

k porušeniu ustanovení tohto článku zmluvy, prípadne že nedôjde k splneniu povinností tu 

uvedených, nebude Koncesionár povinný podpísať Protokol o skončení rekonštrukcie a prevziať 

Zimný štadión späť do užívania. 

 

6. Modifikácia užívania a prevádzkovania (obmedzenie prevádzky) Zimného štadióna počas 

Rekonštrukcie a poskytovanie plnení Koncesionára v obmedzenom rozsahu s využitím 

Tréningovej haly (JL aréna). 

 

a) Zmluvné strany deklarujú a berú na vedomie, že Rekonštrukciou dôjde k naplneniu podmienky 

uvedenej v ustanovení článku IV ods. 8 bod (ii) tejto Koncesnej zmluvy, ktorá oprávňuje 

Koncesionára prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu poskytovanie služieb 

spojených s prevádzkou Zimného štadióna a nevykonávať činnosti s jeho prevádzkou spojené. 

 

b) V súvislosti so skutočnosťami uvedenými v písm. a)  tohto bodu  sa zmluvné strany dohodli, že 

počas trvania Rekonštrukcie dôjde k nasledovným obmedzeniam a modifikáciám/zmenám 

v užívaní, udržiavaní a prevádzke Zimného štadióna: 

 

ba) Zimný štadión bude „vyňatý“ zo správy Koncesionára, ktorá je upravená v tejto zmluve a 

to v takom rozsahu, že Koncesionár nebude povinný na užívanie Koncesného majetku, 

udržiavanie Koncesného majetku, ani na poskytovanie služieb spojených  s prevádzkou 

Zimného štadióna a prevádzkovanie Zimného štadióna, tak ako to vyplýva z ustanovenia 

článku IV ods. 1 tejto Koncesnej zmluvy, ani sa na Koncesionára nebude vzťahovať 

povinnosť umožniť Obstarávateľovi vstup do objektu Zimného štadióna, po jeho 

predchádzajúcom oznámení ohľadne termínu vstupu, za účelom kontroly účelu a 

spôsobu užívania Koncesného majetku – Zimného štadióna v zmysle článku IV ods. 12 

tejto zmluvy; toto sa netýka Strojovne a technologického zariadenia Strojovne, resp. 

spoluvlastníckeho podielu Obstarávateľa k Strojovni a technologickému zariadeniu 
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Strojovne, ktoré aj naďalej ostávajú v užívaní Koncesionára so všetkými právami 

a povinnosťami Koncesionára podľa tejto zmluvy s výnimkou dodávania chladenia na 

ľadovú plochu Zimného štadióna;  

 

bb) nebudú sa aplikovať ustanovenia článku IV ods. 5, 7 a 10 tejto zmluvy, upravujúce 

oprávnenie Obstarávateľa na užívanie Zimného štadióna v rozsahu v akom je 

Obstarávateľ oprávnený užívať Zimný štadión počas plynutia Koncesnej lehoty. Počas 

Rekonštrukcie nebude mať Koncesionár povinnosť poskytnúť Zimný štadión do užívania 

Obstarávateľovi tak, ako to predpokladá ustanovenie článku IV ods. 5 tejto Koncesnej 

zmluvy; 

 

bc) nebude sa aplikovať ustanovenie článku IV ods. 6 tejto zmluvy, podľa ktorého sa zmluvné 

strany môžu v osobitných prípadoch dohodnúť, že Koncesionár umožní Obstarávateľovi 

využiť Koncesný majetok na účely športových alebo kultúrno-spoločenských podujatí; 

 

bd) zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár poskytne Obstarávateľovi v určitých, vopred 

dohodnutých časových intervaloch, do užívania Tréningovú halu (tak ako je definovaná 

v tejto zmluve), ako formu náhrady za nemožnosť využívania ľadovej plochy Zimného 

štadióna počas Rekonštrukcie. V tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli, že v období 

predpokladaného trvania Rekonštrukcie, konkrétne v období od 31.07.2017 do 

30.09.2017 poskytne Koncesionár Obstarávateľovi, ako náhradu za právo Obstarávateľa 

užívať Zimný štadión v zmysle článku IV ods. 5 tejto zmluvy do rovnakého užívania 

(Tréningovú halu (JL arénu) (tak ako je definovaná v tejto zmluve) a to v pracovných 

dňoch, v čase od 6:00 hod. do 18:15 hod., pričom na účely tejto zmluvy sa má za to, že 

odplata za takéto poskytnutie Tréningovej haly (JL arény) je zahrnutá v Koncesnej 

odplate. V prípade, že by Rekonštrukcia trvala dlhšie ako do 30.09.2017, sa zmluvné 

strany na ďalšom poskytnutí Tréningovej haly (JL arény), podmienkach a rozsahu 

dohodnú osobitne. Obstarávateľ sa zároveň zaväzuje, že počas trvania Rekonštrukcie, 

konkrétne v mesiacoch jún a júl, Koncesionárovi umožní využívať Šatňu juniorov, ktorá 

sa nachádza v priestoroch bývalej Strojovne;  

 

be) nebude sa aplikovať ustanovenie článku IV ods. 14 tejto Koncesnej zmluvy 

a Koncesionár nebude povinný Obstarávateľovi oznámiť prerušenie poskytovania služieb 

spojených s prevádzkou Zimného štadióna, ako ani predpokladané trvanie takéhoto 

prerušenia, ani predpokladaný čas opätovného začatia poskytovania služieb; 

 

bf) v súvislosti s povinnosťou Koncesionára uhrádzať všetky prevádzkové náklady, vrátane 

nákladov týkajúcich sa spotreby energií a to najmä elektriny, zemného plynu, tepla, teplej 

úžitkovej vody, vodného a stočného upravenej v článku IV ods. 15 tejto zmluvy sa 

zmluvné strany dohodli, že počas trvania Rekonštrukcie bude Koncesionár predmetné 

náklady naďalej uhrádzať, avšak Obstarávateľ nahradí Koncesionárovi v plnej výške 

všetky náklady vyvolané Rekonštrukciou; najmä nahradí Koncesionárovi náklady, ktoré 
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Koncesionárovi vznikli v dôsledku a/alebo v súvislosti s Rekonštrukciou, ktoré by inak 

(nebyť Rekonštrukcie) neboli Koncesionárovi vznikli. Uvedené platí hlavne pre náklady 

ktoré sa vynaložia (spotrebujú) pri vykonávaní Rekonštrukcie a to najmä v dôsledku 

vykonávania stavebných prác a úprav, ktoré si Rekonštrukcia vyžiada. V tejto súvislosti, 

za účelom správneho a presného zistenia výšky týchto nákladov sa Obstarávateľ 

zaväzuje, že zabezpečí inštaláciu podružných meračov ktoré budú merať spotrebu 

elektriny, vody, tepla a teplej úžitkovej vody, ktoré sa vynaložia (spotrebujú) pri 

vykonávaní Rekonštrukcie, tak aby bola výška týchto nákladov čo najpresnejšie určiteľná. 

Takto vynaložené náklady sa Obstarávateľ zaväzuje nahradiť Koncesionárovi na základe 

faktúry vystavenej Koncesionárom  a to v lehote splatnosti uvedenej na predmetnej 

faktúre, ktorá nebude kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry Obstarávateľovi; 

 

bg) v roku uskutočnenia Rekonštrukcie sa nebude aplikovať ustanovenie článku V ods. 6 tejto 

zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli, že najmenej jedenkrát za kalendárny rok 

vykonajú spoločne revíziu technického stavu Zimného štadióna (vrátane spoločnej 

fyzickej obhliadky priestorov Zimného štadióna), na ktorej stanovia harmonogram výkonu 

plánovanej údržby a opráv na nasledujúci kalendárny rok; pričom toto ustanovenie sa 

týka len tých častí Zimného štadióna, ktorých sa Rekonštrukcia bude týkať/ktoré budú 

predmetom Rekonštrukcie, pričom ustanovenie článku V odsek 6 tejto zmluvy sa bude 

počas Rekonštrukcie aj naďalej aplikovať vo vzťahu k tým  častiam Zimného štadióna, 

ktoré neboli dotknuté Rekonštrukciou; 

 

bh) odo dňa zahájenia Rekonštrukcie do jej skončenia  sa nebude na rekonštruovanú časť 

Zimného štadióna aplikovať ustanovenie článku V ods. 10 tejto zmluvy upravujúce sľub 

odškodnenia 

 

7. Prístup k Tréningovej hale (JL aréna) počas Rekonštrukcie. Zmluvné strany sa dohodli, že počas 

Rekonštrukcie bude naďalej zabezpečený prístup k Tréningovej hale a teda konkrétne k stavbe 

„Tréningová hala“ súp. č. 4631, nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec 

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, postavená na pozemku s parcelným číslom KN-C 

694/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2274 m², obe nehnuteľnosti 

zapísané na liste vlastníctva č. 7893 vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, Katastrálnym 

odborom (ďalej tiež ako „Tréningová hala“) a to v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 

1111/2014/Práv., a to cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, 

zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7868 s parcelným číslo KN-C 692/11, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.071 m², ktorého výlučným vlastníkom je 

Obstarávateľ a ktorý je zaťažený vecným bremenom zodpovedajúcim v práve prechodu peši 

a prejazdu motorovými vozidlami cez predmetný pozemok, v rozsahu vyznačenom geometrickým 

plánom č. 35164638-24/2014 zo dňa 15.10.2014, vyhotoveného Ing. Jozefom Glutom, Nábr. A. 

Stodolu 1808/60, prev. Ul. T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35 164 638, úradne 

overený dňa 31.10.2014 pod č. 985/2014, v prospech vlastníka pozemkov registra C KN p.č. 694/1 

a 694/9, ktoré právo bolo zapísané do katastra nehnuteľností na základe povolenia vkladu 
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predmetného práva, číslo vkladu V 5362/2014. Toto právo zodpovedajúce vecnému bremenu slúži 

na zabezpečenie prístupu k Tréningovej hale (JL aréne) vo vlastníctve Koncesionára, pričom 

zmluvné strany berú na vedomie, že prístup bude v dôsledku zriadenia staveniska súvisiaceho 

s Rekonštrukciou obmedzený, avšak Obstarávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby bol cez vyššie 

uvedený pozemok, po celú dobu Rekonštrukcie zachovaný prístup k Tréningovej hale (JL aréne) 

a to v šírke najmenej 4 metre po celej dĺžke prístupovej cesty a to najmä za účelom zabezpečenia 

bezpečného prístupu a príjazdu vozidiel zásobovania, záchrannej zdravotnej služby (sanitiek) 

a požiarnych vozidiel (pre prípad potreby zásahu takýchto vozidiel). 

 

8. Pravidlá úpravy peňažných plnení súvisiacich s koncesiou (úprava Koncesnej odplaty a náhrada 

ušlých výnosov) počas Rekonštrukcie.  

 

a) Koncesionár deklaruje, že počas trvania Koncesnej lehoty pravidelne každoročne 

prevádzkoval Zimný štadión formou chladenia ľadovej plochy a  prenájmom ľadovej plochy, 

s výnimkou obdobia od apríla do augusta  kalendárneho roku, kedy Koncesionár odstavil 

chladenie ľadovej plochy Zimného štadióna a tento následne mohol využívať len na iné 

kultúrne, spoločenské a športové podujatia, nevyžadujúce ľad na ľadovej ploche. Z dôvodu, 

že Zimný štadión nebude počas Rekonštrukcie v prevádzke, tak počas kalendárnych 

mesiacov trvania Rekonštrukcie, v ktorých by bol inak (nebyť Rekonštrukcie) Zimný štadión 

prevádzkovaný (bola by chladená ľadová plocha Zimného štadióna, alebo by bol Zimný 

štadión využívaný na iné kultúrne, spoločenské alebo športové podujatia nevyžadujúce ľad na 

ľadovej ploche), dosiahne Koncesionár úsporu nákladov spojených s prevádzkou Zimného 

štadióna a to  úsporu na spotrebe elektriny, vody, tepla a teplej úžitkovej vody a náklady na 

upratovanie, oproti nákladom, ktoré by mu vznikli za rovnaké obdobie roka pri prevádzke 

Zimného štadióna. Zmluvné strany sa preto dohodli, že o sumu zodpovedajúcu objemu 

ušetrenej elektriny, vody, tepla a teplej úžitkovej vody a nákladov na upratovanie, ktorú 

dosiahne Koncesionár za kalendárne mesiace počas trvania Rekonštrukcie sa zníži Koncesná 

odplata vyplatená Koncesionárovi zo strany Obstarávateľa podľa tejto zmluvy a to po dobu 

trvania Rekonštrukcie. V tejto súvislosti zmluvné strany deklarujú a berú na vedomie, že keďže 

v mesiacoch apríl až júl (vrátane) nedochádza ku chladeniu ľadovej plochy Zimného štadióna 

a náklady na prevádzku Zimného štadióna v uvedených mesiacoch spočívajú len v spotrebe 

elektrickej energie, teplej úžitkovej vody, vo vodnom a stočnom a v nákladoch na upratovanie, 

je možné úsporu na nákladoch spojených s prevádzkou Zimného štadióna v uvedených 

mesiacoch definovať a určiť už pred Rekonštrukciou. Na základe uvedeného sa Zmluvné 

strany dohodli, že na účely tejto zmluvy bude úspora na nákladoch spojených s prevádzkou 

Zimného štadióna v mesiacoch apríl až júl (vrátane) predstavovať kumulatívne sumu 2.691,34 

EUR (slovom: dvetisícšestodeväťdesiatjeden EUR a tridsaťštyri centov). Uvedená suma sa 

pre mesiace apríl až júl (vrátane) počas trvania Rekonštrukcie použije pri zúčtovaní na účely 

výpočtu Koncesnej odplaty za obdobie trvania Rekonštrukcie, tak ako je uvedené pod písm. 

c) tohto bodu zmluvy. Keďže uvedená suma predstavuje kumulatívnu sumu úspory za štyri 

kalendárne mesiace (apríl - júl), tak sa zmluvné strany dohodli, že na účely zúčtovania 

a výpočtu výšky Koncesnej odplaty za konkrétny kalendárny mesiac trvania Rekonštrukcie (t.j. 
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každý z mesiacov apríl – júl) sa uvedená suma vydelí štyrmi (číslom 4). Úspora na nákladoch 

spojených s prevádzkou Zimného štadióna počas zvyšných mesiacov trvania Rekonštrukcie, 

t.j. mesiacov august – marec (vrátane), v ktorých býva za normálnych okolností (t.j. mimo 

Rekonštrukcie) Zimný štadión v plnej prevádzke, sa určí spôsobom upraveným nižšie pod 

písm. c) tohto bodu zmluvy.    

 

b) V zmysle článku IV ods. 11 zmluvy je Koncesionár, mimo rámca kedy je Zimný štadión 

oprávnený užívať Obstarávateľ, resp. ním určené osoby v zmysle článku IV ods. 5 tejto 

zmluvy, oprávnený Zimný štadión prenajímať (prenechať za odplatu do užívania) tretím 

subjektom. Zimný štadión nebude počas Rekonštrukcie vôbec v  prevádzke, tak 

v kalendárnych mesiacoch trvania Rekonštrukcie, v ktorých by bol inak (nebyť Rekonštrukcie) 

Zimný štadión prevádzkovaný, nebude prenájom Zimného štadióna tretím osobám možný. 

V dôsledku uvedeného dôjde počas Rekonštrukcie k strate Koncesionára na výnosoch 

Zimného štadióna. Zmluvné strany sa preto dohodli, že suma rovnajúca sa strate na výnosoch 

počas trvania Rekonštrukcie bude spôsobom uvedeným pod písm. c) tohto bodu zmluvy, 

zohľadnená vo výške Koncesnej odplaty za kalendárne mesiace  trvania Rekonštrukcie. Strata 

na výnosoch sa vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi dosiahnutými prenájmom ľadovej plochy 

Zimného štadióna v príslušnom kalendárnom mesiaci referenčného roka 2016 a výnosmi 

dosiahnutými prenájmom ľadovej plochy Zimného štadióna v rovnakom mesiaci kalendárneho 

roka počas trvania Rekonštrukcie, pričom výnosy sa určia podľa počtu hodín prenájmu ľadovej 

plochy Zimného štadióna a počet hodín prenájmu ľadovej plochy Zimného štadióna sa 

vynásobí sumou (hodinovou sadzbou) 100,-Eur bez DPH. Na účely výpočtu predmetného 

rozdielu sa pritom bude vychádzať z nasledovného počtu hodín prenájmu ľadu v jednotlivých 

mesiacoch kalendárneho roka 2016: 

 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci január 2016: 60 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci február 2016:46 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci marec 2016: 28 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci apríl 2016: 0 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci máj 2016: 0 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci jún 2016:  0 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci júl 2016: 0 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci august 2016: 1 hodina, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci september 2016: 30 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci október 2016:52 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci november 2016:67 hodín, 

• počet prenajatých hodín ľadovej plochy v mesiaci december 2016:62 hodín. 

 

c) V nadväznosti na vyššie uvedené pod písm. a) a b) vykonajú zmluvné strany na účely výpočtu 

Koncesnej odplaty za každý kalendárny mesiac počas trvania Rekonštrukcie zúčtovanie, 

v ktorom zohľadnia na jednej strane úsporu nákladov dosiahnutú tým, že sa Zimný štadión 
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nebude prevádzkovať (bod 8 písm. a) tohto článku Koncesnej zmluvy) a na druhej strane 

stratu na výnosoch Koncesionára z prenájmu Zimného štadióna (bod 8 písm. b) tohto článku 

zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli, že na účely výpočtu Koncesnej odplaty za kalendárne 

mesiace trvania Rekonštrukcie budú za referenčný rok považovať kalendárny rok 2016 

a príslušné kalendárne mesiace  roka 2016. Výška úspor na nákladoch alebo strata na 

výnosoch počas trvania Rekonštrukcie sa pre účely úpravy výšky Koncesnej odplaty bude 

v jednotlivých mesiacoch trvania Rekonštrukcie vypočítavať takto: 

• úspora na nákladoch za mesiace apríl až júl:  

Keďže úspora na nákladoch spojených s prevádzkou Zimného štadióna v mesiacoch apríl 

až júl (vrátane) predstavuje presne určenú sumu uvedenú vyššie pod písm. a) tohto článku 

a strata na výnosoch Koncesionára z prenájmu Zimného štadióna nie je za dané mesiace 

žiadna (v daných mesiacoch sa ľadová plocha neprenajíma ani mimo Rekonštrukcie), je 

možné už pred zahájením Rekonštrukcie určiť výšku Koncesnej odplaty za kalendárne 

mesiace apríl až júl (vrátane), ktorá sa vypočíta tak, že od výšky Koncesnej odplaty určenej 

v zmysle ustanovení článku VII ods. 1 v spojení s ods. 4 Koncesnej zmluvy, t.j. od sumy 

22.222,50 Eur bez DPH sa odpočíta suma úspory na nákladoch uvedená vyššie pod písm. 

a) tohto článku vydelená štyrmi (číslom 4), t.j. suma 672,84 bez DPH a suma Koncesnej 

odplaty za kalendárne mesiace apríl až júl (vrátane) trvania Rekonštrukcie tak bude 

predstavovať sumu 21.549,41 Eur bez DPH mesačne. 

• za mesiace august až október  (vrátane) trvania Rekonštrukcie sa úspora na nákladoch za 

energie vypočíta tak, že sa porovná objem spotrebovaných energií v príslušnom 

kalendárnom mesiaci referenčného kalendárneho roka 2016 oproti objemu 

spotrebovaných energií v rovnakom kalendárnom mesiaci kalendárneho roka v ktorom 

prebieha (trvá) Rekonštrukcia. Rozdiel sa vynásobí aktuálnou cenou energií (elektrina, 

vodné a stočné, teplo, teplá úžitková voda). K takto vypočítanej úspore na nákladoch sa 

pripočíta ešte úspora na nákladoch za upratovanie, pričom táto úspora na nákladoch za 

upratovanie sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočne vynaloženými nákladmi na 

upratovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci referenčného kalendárneho roka 2016 

oproti objemu nákladov vynaložených Koncesionárom na upratovanie  v rovnakom 

kalendárnom mesiaci kalendárneho roka v ktorom prebieha (trvá) Rekonštrukcia. Zmluvné 

strany sa dohodli na osobitných pravidlách výpočtu, resp. určenia straty na výnosoch 

Koncesionára z prenájmu Zimného štadióna za mesiace august až október (vrátane) 

kalendárneho roka 2017 pre ktoré sa nebude počítať výška straty na výnosoch a táto výška 

straty na výnosoch bez ohľadu na jej skutočnú výšku nebude zohľadňovaná pri určení 

výšky Koncesnej odplaty za tieto mesiace. V prípade ak by Rekonštrukcia prebiehala 

(trvala) aj počas ďalších rokov (po roku 2017), tak pravidlo uvedené v predchádzajúcej 

vete sa nepoužije a to ani pre mesiace august až október (vrátane) týchto ďalších 

kalendárnych rokov a výška straty na výnosoch Koncesionára z prenájmu Zimného 

štadióna za tieto mesiace sa vypočíta podľa pravidiel upravených v nasledujúcej odrážke 

tohto bodu zmluvy, t.j. podľa pravidiel pre výpočet straty na výnosoch Koncesionára 

z prenájmu Zimného štadióna za mesiace november až marec (vrátane) trvania 

Rekonštrukcie.  
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• za mesiace november až marec (vrátane) trvania Rekonštrukcie sa úspora na nákladoch 

za energie vypočíta tak, že sa porovná objem spotrebovaných energií v príslušnom 

kalendárnom mesiaci referenčného kalendárneho roka 2016 oproti objemu 

spotrebovaných energií v rovnakom kalendárnom mesiaci kalendárneho roka v ktorom 

prebieha (trvá) Rekonštrukcia. Rozdiel sa vynásobí aktuálnou cenou energií (elektrina, 

vodné a stočné, teplo, teplá úžitková voda). K takto vypočítanej úspore na nákladoch sa 

pripočíta ešte úspora na nákladoch za upratovanie, pričom táto úspora na nákladoch za 

upratovanie sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočne vynaloženými nákladmi na 

upratovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci referenčného kalendárneho roka 2016 

oproti objemu nákladov vynaložených Koncesionárom na upratovanie  v rovnakom 

kalendárnom mesiaci kalendárneho roka v ktorom prebieha (trvá) Rekonštrukcia. Obdobne 

sa za mesiace november až marec trvania Rekonštrukcie vypočíta aj výška straty na 

výnosoch Koncesionára z prenájmu Zimného štadióna, keď (tak ako je uvedené pod písm. 

b) vyššie) sa porovná počet prenajatých hodín ľadu  v príslušnom kalendárnom mesiaci 

referenčného kalendárneho roka 2016 uvedený vyššie pod písmenom b) tohto článku 

zmluvy oproti počtu prenajatých hodín ľadu dosiahnutému v rovnakom kalendárnom 

mesiaci kalendárneho roka v ktorom prebieha (trvá) Rekonštrukcia. Rozdiel sa vynásobí 

sumou 100,-Eur bez DPH. Koncesná odplata za príslušný kalendárny mesiac sa potom 

upraví tak, že od výšky mesačnej Koncesnej odplaty určenej v zmysle ustanovení  článku 

VII. ods. 1 v spojení s ods. 4 tejto zmluvy sa odpočíta suma takto vypočítanej úspory na 

nákladoch Koncesionára a naopak pripočíta sa suma takto vypočítanej straty na výnosoch 

z prenájmu Zimného štadióna. Posudzovať a porovnávať sa pritom budú sumy bez DPH, 

prípadne sumy, ktoré nepodliehajú DPH a takýmto spôsobom bude upravená suma 

príslušnej mesačnej Koncesnej odplaty bez DPH. Takto vypočítaná suma príslušnej 

mesačnej Koncesnej odplaty môže byť pritom nižšia, ale aj vyššia ako je výška mesačnej 

Koncesnej odplaty určená v zmysle ustanovení  článku VII. ods. 1 v spojení s ods. 4 tejto 

zmluvy, pričom zmluvné strany sa dohodli, že ak takto vypočítaná suma príslušnej 

mesačnej Koncesnej odplaty bude vyššia ako je výška mesačnej Koncesnej odplaty 

určená v zmysle ustanovení  článku VII. ods. 1 v spojení s ods. 4 tejto Koncesnej zmluvy, 

tak suma nad výšku mesačnej Koncesnej odplaty určenej v zmysle ustanovení  článku VII. 

ods. 1 v spojení s ods. 4 tejto Koncesnej zmluvy sa nebude akceptovať a maximálna výška 

takto upravenej (vypočítanej) novej Koncesnej odplaty za mesiace november až marec 

trvania Rekonštrukcie bude zhodná s výškou mesačnej Koncesnej odplaty určenej 

v zmysle ustanovení  článku VII. ods. 1 v spojení s ods. 4 tejto Koncesnej zmluvy. Tieto 

pravidlá sa použijú a Koncesná odplata sa bude takto upravovať len za kalendárne 

mesiace november  až marec (vrátane) počas trvania Rekonštrukcie.  

 

d) Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania Rekonštrukcie, resp. do doby vyúčtovania 

posledného kalendárneho mesiaca trvania Rekonštrukcie sa ustanovenie článku VII bod 6 

Koncesnej zmluvy modifikuje tak, že 
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da) za kalendárne mesiace apríl až júl (vrátane) trvania Rekonštrukcie bude Koncesnú 

odplatu vo výške uvedenej vyššie pod písm. c) prvá odrážka tohto článku Obstarávateľ 

platiť Koncesionárovi mesačne, a  to na základe faktúry, ktorú Koncesionár vystaví voči 

Obstarávateľovi po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za ktorý táto Koncesná 

odplata patrí a to na bankový účet Koncesionára, ktorý bude uvedený na predmetnej 

faktúre. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 15 dní odo dňa jej doručenia;   

  

 db) za kalendárne mesiace august až marec (vrátane) trvania Rekonštrukcie bude 

Obstarávateľ Koncesnú odplatu, resp. jej príslušnú časť vo výške určenej na základe 

ustanovení článku VII ods. 1 v spojení s ods. 4 tejto Koncesnej zmluvy platiť 

Koncesionárovi zálohovo mesačne, a to na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví 

Koncesionár voči Obstarávateľovi po skončení každého kalendárneho mesiaca trvania 

Rekonštrukcie a to na bankový účet Koncesionára, ktorý bude uvedený na predmetnej 

faktúre. Splatnosť zálohovej faktúry je dohodnutá na 15 dní odo dňa jej doručenia 

Obstarávateľovi.  Zmluvné strany sa dohodli, že v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa 

skončenia kalendárneho mesiaca za ktorý bola zaplatená zálohová faktúra na mesačnú 

Koncesnú odplatu, je Koncesionár povinný vykonať vyúčtovanie danej mesačnej 

Koncesnej odplaty podľa pravidiel uvedených v tomto článku zmluvy a v tej istej lehote 

predložiť Obstarávateľovi toto vyúčtovanie spolu s relevantnými dokladmi preukazujúcimi 

správnosť tohto vyúčtovania, za účelom vzájomného písomného potvrdenia správnosti 

tohto vyúčtovania. Po odsúhlasení vyúčtovania zo strany Obstarávateľa, vystaví 

Koncesionár za daný kalendárny mesiac trvania Rekonštrukcie vyúčtovaciu faktúru, 

v ktorej zohľadní Obstarávateľom zaplatenú zálohovú mesačnú Koncesnú odplatu  za 

daný kalendárny mesiac trvania Rekonštrukcie. Rozdiel (doplatok/nedoplatok) 

z vyúčtovacej faktúry je splatný do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovacej faktúry 

Obstarávateľovi. 

 

e) V prípade, ak Koncesionár nevykoná  a nedoručí Obstarávateľovi vyúčtovanie zálohovej 

mesačnej Koncesnej odplaty v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia kalendárneho 

mesiaca za ktorý bola zaplatená zálohová faktúra na mesačnú Koncesnú odplatu, a nezjedná 

nápravu ani na základe písomnej výzvy doručenej od Obstarávateľa v lehote do 10 

pracovných dní odo dňa doručenia takejto výzvy, vznikne po márnom uplynutí takto dodatočne 

poskytnutej lehoty Obstarávateľovi voči Koncesionárovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 5000,-Eur za každý začatý kalendárny mesiac omeškania so splnením uvedenej 

povinnosti, nasledujúci po uvedenom márnom uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty. 

 

f) Zmluvné strany vyhlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút zodpovedá účelu zmluvnej 

pokuty, ktorý spočíva v hrozbe dostatočne citeľnou majetkovou sankciou voči dlžníkovi pre 

prípad nesplnenia zabezpečenej povinnosti.  

 

2.7  Doterajšie články IX a X Koncesnej zmluvy sa označujú ako články  X a XI. 
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Článok III. 

Záverečné ustanovenia  

 

3.1. Tento dodatok bol vyhotovený v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. ...... 

zo dňa .......... 

3.2. Ostatné ustanovenia Koncesnej zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti a bezo zmeny.  

3.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia na webovom sídle Obstarávateľa a to bezodkladne po nadobudnutí platnosti tohto dodatku. 

3.4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva exempláre pre každého účastníka zmluvy.  

3.5. Zmluvné strany  vyhlasujú, že si tento dodatok ku Koncesnej zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ho podpisujú oprávnenými zástupcami. 

 

 

Za Obstarávateľa: 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa ........................          

Za Koncesionára: 

 

 

V Bratislave, dňa  ........................ 

 

 

 

 

 

...................................................... 

       Ing. Ján Blcháč, PhD.,   

            primátor mesta 

 

 

 

 

 

      ..................................................... 

      JL aréna s.r.o. 

        Branislav Duboš, konateľ 

 


