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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

‚

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13.08.2020 číslo 12020

K bodu: Návrh Dodatku č. 3 ku Koncesnej zmiuve medzi mestom Liptovský Mikuláš

a spoločnosťou JL aréna s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

Dňa 11. 03. 2013 bola uzatvorená v sůlade $ uznesenim mestského zastupitefstva LM Č. 2312013 zo dňa

7. marca 2013, medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou JL aréna s. r. o., Koncesná zmluva na

rekonštrukciu technológie strojovne Zimného štadióna a na služby spojené S prevádzkou Zimného štadióna

Č. 59/2013/Práv. V znení Dodatku č. 1 za dňa 24. 05. 2017 a Dodatku Č. 220 dňa 04. 10. 2018.

Ii. schvaľuje

Dodatok Č. 3 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. ZO dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie

strojovne Zimného štadi6na a na služby spojené s prevádZkou Zimného štadična ZO dňa 11.03.2013

v Znení jej dodatkov, ktorý je prĺlohou tohto uznesenia.

III. odporúča

primátorovi mesta podpísať Dodatok Č. 3 ku Koncesnej zmluve Č. 59/2013/Práv. za dňa 11.03.2013 na

rekonštrukciu technolágie strojovne Zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou Zimného

štadióna.

Dátum podpisu uznesenia:

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta
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Dóvodová správa

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš uznesenim Č. 23/2013 zo dňa 7. marca 2013, v častili ods. 1 bod

1.1 schválilo uzatvorenie Koncesnej zmluvy na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna a na služby

spojené s prevádzkou zimného štadióna Č. 59/2013/Práv. (ďalej len „Koncesná zmluva“) vyhotovenú v súlade s

uznesenim mestského zastupiteľstva Č. 115/2012 zo dňa 8.11.2012, v zmysle 5 9 ods. 2 pisrn. g) zákona Č.

138/1 991 Zb. o majetku obci v platnom znenĺ na nehnuteľnosti nachádzajúce sav k. u. Liptovský Mikuláš, ato:

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

Č. KN-C 692/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3619 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 výmare 472m2

c) stavbu: „TlaČové stredisko a šatne“ súp. Č. 2591 ‚ postaveně na pozemku parc. č. KN-C 692/4, vrátane

pozemku parc. č. -c 692/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 ni2

So spoločnosťou JL aréna s. r. O., So sidlom: Demänová 478, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47243 121, ako

koncesionárom, podobu 15 rokov.

Mesto Liptovský Mikuláš sa ako verejný obstarávateľ, v zmysie Článku IV bod 1 Koncesnej 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 prihliadnutim na obvyklé opotrebenie,

V období Od mája 2018 do januára 2019 sa na zimnom štadióne, ktorý bol postavený v 60-tych rokoch minulého

storoČia. zrealizovala rekonštrukcia v rozsahu I. až III. etapy: ktoré pozostávali zo stavebných objektov:

Rekonštrukcia a prĺstavba severnej tribúny a vstupu, Rekonštrukcia západnej tribúny a vstupu: Rekonštrukcia

strechy, Rekonštrukcia a prístavba južnej tribúny a vstupu, slaboprúdových rozvodov a elektroinštalácie.

V rámci etapy lV.1 v obdobi august a september 2019 prebehli stavebné práce na 2.N.P. a 3.N.P. v rámci

stavebného objektu Rekonštrukcia a pristavba severnej tribúny a vstupu. Tohto času sa pripravuje

realizácia etapy IV.2 a V. Nutná je aj rekonštrukcia ľadovej plochy a mantinelov Zimného štadióna.

Koncesná zmluva pre pripad, že sa mesto rozhodne rekonštruovat zimný štadión v Čl. X bod 4 ustanovuje: že

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

predkladáme na schválenie návrh dodatku Č. 3 ku Koncesnej zmluve, ktorý upravuje pravidlá fungovania

koncesného vzťahu po dobu realizácie Rekonštrukcie 2.

Na schválenie Dodatku Č. 3 ku Koncesnej zmluve je potrebná trojpätinová vačšina všetkých poslancov.
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PRíLOHA

Dodatok Č. 3

ku Koncesnej zmluve Č. S9I2Ol3iPráv. zo dňa 11.3.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne zimného

štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna

uzavretej v zmysle ustanovení 15 v spojení s 66 anas?. zákona Č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o

zmene a dop?není níektoných zákonov v znení neskoršich predpísov (d‘alej tíež ako ‚Zákon o verejnom

obstarávaní“) v spojeni s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník V znení neskorších

predpisov (ržalo] tíež ako „Obchodný zákonník) a V súlade s ustanovením 9c zákona Č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v p?atnom znení

medzí nas?edovnýnii zm?uvnými stranami:

Obstarávater:

Názov: Mesto Liptovský Mikuláš

Sĺdlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Vzastúpeni: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

IČO: 00315524

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as., pobočka Liptovský Mikuláš

BAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002

(ďalej tiež ako ‚Obstará vateľ)

a

Koncesionár:

Názov: JL aréna s.r.o.

Sĺdlo: Vajanského 4631/13B, Liptovský Mikuláš 031 01

Zastúpená: Ján Laco, konateľ a Ing. Jozef Kasanický, konatef

IČO: 47243121

DIČ: 2023643325

íČ DPH: SK2023643325

Bankové spojenie: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

BAN: SK6784200000000175069771

Zápis v registri: Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vlč. 57702/L
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(ďalej tiež ako ‚Koncesionáď)

(Obstará vatera koncesionárďalej každý osob/tne tiež ako „zmluvná stranaa spolu tiež ako .zmluvné strany‘)

Preambula

Zrnluvné strany uzatvorili dňa 11.3.2013 Koncesnú zmluvu Č. 59/2013/Práv, na rekonštrukciu technoiágie

strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna v zneni Dodatku č. 1 zo dňa

24.5.2017 a Dodatku Č. 2 zo dňa 4.102013 (ďalej len »Koncesná zmluva“), na základe ktorej Koncesionár

doČasne pra vzal Od Obstará vateľa užívanie Koncesného majetku v rozsahu stanovenom Koncesnou zmluvou.

Obstarávateľ na Základe Rámcovej zmluvy na vykonanie stavebných prác Č. 627/201 8/VYST Zo dňa 14. 05. 2018

uzatvorenej So spoločnosťou BETPRES, s.r.o. 50 sĺdlom Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou,

ičo: 31 684 343, vykonal rekonštrukciu Zimného ŠtadiÓna súpisné číslo 989, nachádzajúceho sa na pozemkoch

parc. č. KN-C 692/2, 692/8, 6610, 692/9, 692/11, 692/1, 692/7 k. ú. Liptovský Mikuláš, Zapisaný na LV Č. 4401,

vedeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor katastrálny (ďalej tiež ako „Rekonštrukcia“). Obstarávateí

Rekonštrukciu ukončil a Zimný štadión odoyzdal naspáť do užívania Koncesionára dňa 1.2.2019, na základe

protokolu o doČasnom odovzdanĺ Koncesnéno majetku počas prerušenia rekonštrukcie Zimného štadióna.

Obstará vater plánuje v roku 2020 vykonať ďalšiu rekonštrukc/u Zimného štadióna a to:

a) Etapa IV 2: Dobudovanie priestorovi., II., a III. nadzemného pod/až/a. Ide o vytvoren/e pr/astoru šatna na

l.N.P., na II. a III. NP. Po dobudovaní predmetných priestorov vzniknú kancelárske priestory a zázemie

pre veden/e hokejového k/ubu.

Etapa V: Stavebné úpravy existujcich priestorov južnej a západnej tribúny, stavebné úpravy južnej,

východnej a západnej fasády, stavpbné úpravy vodomernej šachty, systém odvlhčen/a pr/astoru nad

ladovou plochou, osvetlenie a doplnenie osvetlen/a nad radovou plochou, multimediálne zariadenie na

prenos obrazu a zvuku. Predmetnúfekonštrukc/u bude Obstará vater vykoná vať aj s použitím f/nančných

prostriedkov poskytnutých v roku 2018 na základe oznámen/a Min/sterstva financ/i SR doručeného l/storn

zo dňa 17.122018, č. MF/019224/2018-442, ktoré obdržel na svoj bankový účet IBAN: SK22 0200 0000

0040 4530 6757 ako účelovú dotác/u vo výška 1000.000,- EUR, .slovom: jeden milión EUR, (cia/aj len

‚.Dotácia 2), ako kapitálové výdavky na dobudovanie objektu stavby „Zimný štadión So súpisným čislom

989, postavený na parcele C KN Č. 692/2, k. ú. Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva Č. 4401,

v okrese Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš. Za účelom obstarania dodá vatera stavených prác

na túto rekonštrúkciu zverejnil Obstarávater vo vestníku Úradu pre verejně obstará van/e č. 121/2020 zo

dňa 8.6.2020, Č/sb oznámenia: 21653-WYP ‚ výzvu na predkladanie ponúk pre podlimitnú zákazku

s názvom: Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši, etapa lV2 a V. Výsledkom tohto

verejného obstará vania bude uzatvorerÝe Rámcovej zmluvy na vykonanie stavebných prác 5 úspešným

záujemcom, ktorý bude následne real/zo vať predmetnú realizáciu.

b) Rekonštrukciu l‘adovej plochy a mant/nelov Zimného štadióna, pričom v súčasnosti Obstará vatel

pripravuje obstará vacie podklady k obstaraniu dodá vatefa tejto časti rekonštrukcie a zabezpečuje

finanČné kryt/e tejto rekonštrukcie
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Plánované rekonštrukcie uvedené pod písm. a) a b) vyššie, budú ďalej v tejto Koncesnej zmluve označené ako

‚Rekonštrukcia 2

Rekonštrukcia 2 bude vykonávaná počas trvania Koncesnej lehoty, pričom Obstará vater predpokladá že

Rekonštrukcia 2 bude prebiehat v období august až december 2020, pr/čoci tento termín je len or/entačný, závislý

najmä od priebehu procesu a ukončen/a procesu verejného obstará vatera na dodávatel‘a Rekonštrukcie 2. N/e je

proto vylůčené, že Rekonštrukc/a 2 může začať aj v neskoršom termíne ako je august 2020 a tak/sto n/e je

vylúčené, že termín ukončen/a Rekonštrukcíe 2 může nastať až v roku 2021. Rekonštrukc/a 2 zasíahne aj do

prevádzky Koncesného majetku (Zimného štadióna) v tom zmysle, že Zimný štad/ón bude možné počas

Rekonštrukcie 2 prevádzkovafa uživaťlen v obmedzenom rozsahu, a v tejto súvislostisa Konces/onárzaväzuje,

že za účelom kompenzácie obmedzenej prevádzky Zimného štadióna poskytne ako náhradné pinen/e

Obstará vaterovi do užívania Trén/ngovú halu (JL arénu) a to spůsobom a v rozsahu, v akom sa k tomu zavázuje

dolej v tomto Dodatku. Vzhradom na uvedené sa zmluvné strany zhodli na tom; že je potrebné osob/tne uprav/ť

pra v/dlá fungovania koncesného vzťahu založeného touto Koncesnou zmluvou po dobu realízácie Rekonštrukc/e

2 a z toMo důvodu sa zmluvné strany dohodl/na osobitných ustanoven/ach upravujúcich rungovanie koncesného

vzťahu počas trvania Rekonštrukcie 2, tak oko si) t/eto upravené nižšie v tomto Dodatku.

Na základe vyšš/e uvedených skutočností a po vzájomnej dohodo v súlade s ustanovením článku Xl ods. 3 a 4
Koncesnej zmluvy uzatvárajů zmluvné strany tento Dodatok:

Článok II.

Predmet Dodatku

2.1 V článku II sa dop[ňa nový odsek 4 s týmto znenim:

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas trvania Koncesnej zmiuvy vykoná Obstará vatef rekonštrukciu

Zimného štadióna a v důsledku tejto rekonštrukc/e vzniknů na Zimnom štadíóne nové pr/estory, ktoré

dovtedy neexistovali na Z/mnom štadióne (napr. bufet, kancelária, nová šatňa, nové sociálne

zariaden/e), t/eto nové priestory sa momentom vybudovania stanů súčasťou Koncesného majetku

pr/čom však prednostné právo /ch užívania má Obstará vatef Presný zoznam a popis takýchto nových

priestorov bude uvedený v Protokole o skončení rekonštrukcíe, ktorý Zmluvné strany uzatvor/a po

skončeni rekonšlrukcie v důsledku ktorej takéto nové pr/astory vznikli.

2.2. V článku IV sa mani celý bod 5 a po zmene bude znieť nasledovne:

5. Obstarávatef je počas Koncesnej lehoty oprávnený užívať Koncesný majetok len vpresne

vymedzenom rozsahu e spůsobom, ktorý je definovaný v Prulohe Č. 4 tejto zmluve prostredníctvom:

a) ž/akov škůl a školských zar/adení v zr/ad‘ovatel‘skej působnosti Obstará vateľa (dolej t/ež ako

„Mestské školy‘).

b) mestských športo vých klubov, ktor]mi si) Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s., IČO:

36413 941 (ďalej t/ež oko „Mestský hokejový klub‘), ktorého je Obstará vater v čase uzatvorenia
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tejto zmluvy 100% akcionárom a Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z., IČO: 42387914

(d‘alej tiež „Občíanske združenie‘),

c) Klubu krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš, az., IČO: 17066026 (d‘alej tiež ako ‚Klub

krasokorčul‘ovania‘),

d) právnych nástupcov subjektov uvedených pod písm. a) až c) tohto bodu zmluvy,

e) akýchkorvek mých novovzniknutých hokejových, krasokorčuliarskych či mých klubov, ktoré k svojej

činnosti nevyhnutne potrebujú ľadovú plochu ‚ bez ohľadu na právnu formu a/abo názov, ak

zakladatel‘om/spoluzakladateľom alebo zriaďovetelÓmlspoluzriad‘ovatefom takéhoto klubu bude

Obstará vatel a/ebo s takýmto klubom bude mať Obstará vateř písomnú zmluvu o využivaní Iadovej

plochy Zimného štadióna a súčasne bude takýto klub mať vlastnú právnu subjektivitu a bude

registrovaným klubom v príslušnom zväze združujúcom kluby v danom športovom odvety!.

Záväzok Koncesionára umožníť uživanie Zimného štadiána subjektom uvedeným pod písm. a) až e)

tohto bodu zmluvy vznikne po dokončení rekonštrukcie technológie Strojovne a to v lehote uvedenej

v ods. 3 tohto článku zmluvy. V prípade ked‘ tieto subjekty budú vyžadovať osvetlenie radovej plochy,

je Koncesionár povinný osvetliť I‘adovú plochu s využitím minimálne 50 % výkonu a kapacity

osvetlenia rado vej plochy (pričom využitie osvetlenia na viac % bude na rozhodnutí Koncesionára),

100% výkonu a kapacity osvetlenia je Koncesionárpovinnýzabezpečiť len počas zápasov Mestského

hokejového klubu a/alebo pri oficiálnych pretekoch na ktorých se zúčastňuje Klub krasokorčuliarov.

Po prípadnej rekonštrukcii osvet/enia Koncesionár zabezpečí, aby kvalita osvetlenia bo/a v súlade

s normami požadovanými príslušným zväzom.

Zmluvné strany sa dohodli, že o subjekty uvedené pod písm. d) e e) tohto bodu zmluvy sa dop(ňa aj

Príloha Č. 4 Koncesnej zmluvy.

Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že subjekty uvedené pod písm. a) až e) tohto bodu zmluvy můžu

počas stanoveného času užívania ľadovej plochy Zimného štadióna súčasne používať aj príslušné

šatne, alebo mé vhodné priestory na prezliekanie a sociálne zariadenia.

23. V článku IV sa mení odsek 10 a po zmene bude znieť nasledovne:

10. V rozsahu určenom v Prílohe Č. 4 k tejto zmluve je Obstará vateP prostredníctvom subjektov

uvedených v odseku 5 písm. a) až e) tohto Článku zmluvy oprávnený Zimný štadión využívaťlen pre

potreby žiakov Mestských škůl, registrovaných hokejových družstiev Mestského hokejového klubu

a registrovaných hokejových klubov podIa odseku 5 písm. e) tohto Článku zmluvy (vše tky vekové

kategórie), neregistrovaného družstva „old boys“, registrovaných družstiev Klubu krasokorčuľovania

ako aj ostatných registrovaných krasokorčuliarskych klubov podfa odseku 5 písm. e) tohto článku

zmluvy a dalších registrovaných klubov podlá odseku 5 písm. e) tohto článku zmluvy, a to na

tréningy. zápasy, krasokorčulíarske Či mé súťaže, prípadne hokejové a mé turnaje na ktorých štartuje

aspoň jedno z ich družstiev (rubovornej vekovej kategórie) a v rozsahu uvedenom v Pr!lohe Č. 4

k tejto zmluve. Obstará vatel‘ nie je oprávnený Zimný štadión prenajimať. ani inak prenechať do

uživania mým osobám a/aiebo subjektom ako subjektom uvedeným v odseku 5 písm. a) až e) tohto

Článku zmluvy (či už za odplatu alebo bezodplatne) a to ani v rámci Časového rozsahu, v ktorom sú

Obstará vater a/alebo tieto subjekty oprávnené Zimný štadión užívať, uvedenom v Prílohe Č. 4 k tejto

zmluve, ani subjekty uvedené v odseku 5 písm. a) až e) tohto Článku zmluvy nie sú oprávneni Zimný

7



štadión prenajímať, ani inak preneohat‘ do užívania ďaíšim osobám a/a/abo subjektom (či už za

odplatu alebo bezodplatne) a to ani v rámci časového rozsahu, v ktorom sú oprávnené Zimný štadión

užívat uvedenom v Prílohe Č. 4 k tejto zmluve. Za každé jedno porušenie tohto záväzku bude

Koncesionár oprávnený požadovat od Obstará vatefa zaplatenie jednorázovej zmluvnej pokuty vo

výške 150,- EUR (slovom: jednostopäfdesiat eur) za každú začatú hodinu trvania porušenia tohto

záväzku, tj. za každú začatú hodinu, kedy v čase vymedzenom pre potreby subjektov uvedených

v odseku 5 písm. a) až e) tohto Článku zmluvy užívala Zimný štadión tretia osoba.

24. V článku IV v odseku 11 Koncesnej zmluvy sa prvá veta tohto odseku nahrádza vatou:

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

v ktorom nie je podra tejto zmluvy povinný umožniť uživariie Koncesného majetku Obstará vaterovi podIa

prílohy Č. 4 tejto zmluvy, pričom Koncesionárje povinný po skončeni Rekonštrukcie a Rekonštrukcie 2

dodržiavaťzákaz komerčného užívania (tak ako je toto komerčné užívanie definované včlánku lVodsek

20 tejto Koncesnej zmluvy) jednotlivých častí Zimného štadióna na rekonštrukciu ktorých bola použitá

Ootácia, Ootácia 2 ale/zo ich časť.

2.5. 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 (okrem fasády, na ktorú rekonštrukciu bola použitá

Dotácia alebo Dotá cla 2), interiér ako ajprifahlé pozemky je na urniestnenie reklamy optá vnený využívat‘

Koncesionár, pričom Koncesionérje povinný po skončení Rekonštrukcie a Rekonštrukcie 2 dodržia vat‘

zákaz komarčného 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,

Dotácia 2 alebo ich časíť Zmluvné strany sa dohodli, že prípadný výnos z umiastnenia takejto reklamy

bude príjmom Koncesionára, resp. na základe osobitnej dohody (najmä v pripade, že loh nebude využívat‘

Koncesionár) Koncesionár umožní ich využitie na reklamu Obstará vateľa prostrednictvom mestských

Špoflových klubov.

2.6. Článok IV Koncesnej zmluvy sa dopÍňa o nový odsek 20, ktorý znie:

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

ustanovenia článku IX odsek 2 tejto Koncasnej zmluvy), alebo Rakonštrukcie 2 (v zmysle

ustanovenia článku X odsek 2 tejto Koncesnej zmluvy) počas ktorej použil Obstarávatel‘ Dotáciu

alebo Dotáciu 2 na rekonštruovanie Zimného Štadióna, sa Koncesionár zaväzuje, že sa zdrží sám

alebo prostrednictvom tretej osoby akéhokoľvek komerčného užívania tých častí Zimného štadióna,

na ktoré bo/a použitá Dotácia, Dotácia 2 alebo ich časíť. Pra vylúčenie akýchkofvek pochybností

a z dóvodu právnej istoty, sa (na účely tejto zmluvy) za časti Zimného štadióna, na ktorých

rekonštrukciu bola použitá Dotácia, Dotácia 2 a/abo ich časíť, považujú výlučne len tie časti Zimného

štadióna, ktoré budú výslovne uvedené v Protokole o skončeni rekonštrukcie podpísanom podra

článku IX odsek 2 a/abo podfa článku X odsek 2 tejto Koncesnej zmluvy (pričom ešte pred zahájením
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Rekon.štrukcie a Rekonštrukcie 2je zrejmé a zrnluvné strany sa dohodli na tom, že Dotácia, Dotácia

2, ani kladna loh časť nebude použitá na nasledovné časti Koncesného majetku;

• ľadová plocha Zimného štadióna,

• mantinely ohraničujúce fadovú 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 bývale] Strojovne (ktorá sa bežne označuje ako „šatňa

Juniorův‘) (d‘alej tiež akc „Šatňa juniorův“).

Komerčným uživaním častí Zimného štadióna na ktoré bo/a použitá Dotácia, Dotáoia 2 a/ebo ich

čast, sa na účely tejto Konoesnej zm/uvy rozumie najmä:

a) akékoľvek umožneníe odplatného užívania časti Zimného štadióna zo strany Konoesionára tra ťou

osobou, bez oh/adu na účel takéhoto užívania (napr. prenájom, umožnenie umiestnenia reklamy

a pod),

b) umožnenie vstupu tretíoh osčb na časti Zimného štadióna, od ktoných Koncesionár alebo tretia

osoba v zmluvnom vzťahu 5 Koncesionárom vyber/e alebo bude požadovat akúkoľvek odplatu

v súvistosti so vstupom na Zimný štadión 2a účetom s(edovania kuttúrneho, spotočenského a/abo

športového podujatia organizovaného na Zimnom štadióne; pre vylúčenie pochybností sa za

porušen/e zákazu komerČného užívania častí Zimného štadióna podra tohto bodu Koncesnej

zmluvy nepovažuje organizovanie hokejových zápasov organizovaných Mestským hokejovým

kJubon, a to bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu zmluvného vztahu medzi

Koncesionárom a Mestským hokejovým klubom.

c) umožnenie vstupu tratích osób do týoh časti Zimného štadióna na rekonštrukciu ktorých bo/a

použitá Dotácia, Dotácia 2 alebo leh čast, ktoré sa zúČastňujú mítingu, zhromaždenia, a pecí, ak

Koncesionár alebo tret/a osoba v zmluvnom vztahu s Koncesionárom poskytuje odplatne Zimný

štadión do dočasného užívania osobe, ktorá organizuje takýto míting, zhromaždenie a pod.

Zmluvné strany sa dohod/t že v prípade, ak Koncesionár bude mať pochybnost o tom, či využitím

časti Zimného štadíóna poruší zákaz jeho komerčného užívania podľa tohto odseku zmluvy, je

povinný vopred si vyžiadatpísomné stanovisko Obstará vatera, ktoré je pre neho záväzné.

Koncesionár sa zaväzuje, že svoje zmluvné vztahy s tretimi osobami, ktoré vznikli pred dňom

skončenia Rekonštrukcia, alebo Rekonštrukcie 2 a budú platné aj po dni skončenia Rekonštrukcie

alebo Rekonštrukcie 2 a které sú v rozpore so zákazom komerČného užívania tých časti Zimného

štadióna na rekonštrukciu ktorých bela použitá Dotácia, Dotácia 2 alebo loh čast, upraví v lehota

najneskór do troch dní odo dňa skončenia Rekonštrukcie a Rekonštrukcie 2 tak, aby nebo/iv rozpore

so zákazom komerčného užívania pod/ä tohto odseku Koncesnej zmluvy.

Vprípade, ak Koncesionár poruší povinnost zákazu komerČného využívania tých častí Zimného

štadióna na ktorých rekonštrukciu bola použitá Dotácia, Dotá cla 2 a/abo ich čast je povinný uhradit

Obstará vatel‘ovi všetku škodu, která Obstará vateľovi porušením takejto povinnosti ze strany

Koncesionára vznikla.

27. V Článku Vl v odseku 7 sa na konci doplňa nasledovná veta:
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Zmluvné strany sa dohodli, že súčastou práva Obstará vateľa, Neinvestičného fondu alebo osoby, ktorej

Obstará vater alebo Neinvestičný fond prenechá fadovú plochu do užívania počas dohodnutého rozsahu

užívania radovej plochy v Novejtréningovejhale v Rozhodných mesiacoch, je aj právo užívat nevyhnutne

potrebné prislušenstvo na plnohodnotné uživanie ľadovej plochy v Nove,! tréningovej hale ako napr. šatna

a sociálne zariadenia, avšak iba v rozsahu nevyhn utne potrebnom prad, počas a po tréningovejjednotke

(t.z. nejedná sa o tzv. tr‘ialé využitie šatna, ktoré plynie dlhodobo a nepretržite počas celej sezóny).

2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že z dóvodu krátkeho časového rozostupu medzi Rekonštrukciou

a Rekonštrukciou 2 sa nebude aplikovat‘ na oh právny vzťah póvodný odsek 11 v článku Vil Koncesnej

zmluvy a tento sa celý vypúšťa z Koncesnej zmluvy a nahrádza sa novým odsekom 11 uvedeným v bode

2.9 tohto Dodatku. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany deklarujú, že Koncesionár nie je povinný

vykonať porovnanie nákladov skutočne vynaložených na prevádzku Zimného štadióna v kalendárnom

roku bezprostredne nasledujúcom po roku v ktorom bola ukončená Rekonštrukcia (tj. v roku 2020) oproti

skutočne vynaloženým nákladom na prevádzku Zimného štadióna za kalendárny rok 2016.

2.9. Či, VII Koncesnej zmluvy sa dop[ňa o nový odsekli, ktorý znie:

12. Rekonštrukcia, ktorá už hola vykonaná spolu s Rekonštrukciou Z ktorú plánuje vykonat

Obstará vatel bude znamenať podstatně prerobenielpodstatnú prestavbu/rekonštrukciu Zimného

štadióna, ktorá může znamanať úsporu alebo aj nárast nákladov na prevádzku Zimného štadióna

po Rekons‘trukcii a po Rekonštrukcii 2 a s ohtadom na to, že táto Koncesná zmluva a v nej

dojednaná Koncesná odplata bola stanovená v čase, kaď zmluvné strany nepredpokladali takúto

rozsiahlu Rekonštrukciu a Rekonštrukciu 2 a vzhfadom na skutočnosť, že Rekonštrukciou

a Rekonštrukciou 2 může důjst k podstatným zmenám okolnosti za ktorých sa táto Koncesná

zmluva uzatvárala dohodli sa zmluvné strany nasledovne:

a) po uplynutí dvanástich kalendárnych mesiacoch bezprostredne nasledujúcich po prvom celom

kalendárnom mesiaci od ukončen/a Rekonštrukcie 2 (vzhľadom na skutočnost že Rekonštrukciu

2 plánuje vykonat Obstarávateľ do konca roka 2020, tak takýmito dvanástimi kalendárnymi

mesiacmi bezprostredne nasledujúcimi po pn.‘om celom kalendárnom mesiaci od ukončen/a

Rekonštrukcie 2 budú pra vdepodobne kalendárne mesiace február 2021 až január 2022),

konkrétne do 90 dní po uplynutí týchto dvanástich kalendárnych mesiacov (teda pravdepodobne

do 30.04.2022)19 Koncesionár povinný predložit Obstará vateľovi osobitné prehl‘adné porovnanie

nákladov (ktoných zmena hola vyvolaná a nastala v príčinnej súvislosti 5 Rekonštrukciou a

Rekonštrukciou 2) skutočne vynaložených na prevádzku Zimného štadióna za predmetných

dvanást kalendárnych mesiacov bezprostredne nasledujúcich po prvom celom kalendárnom

mesiaci od ukončenia Rekonštrukcie 2 oproti skutočne vynaloženým nákladom na prevádzku

Zimného štadióna za kalendárny rok 2017,

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

nákladov na energie (Jednotlivo za el, energíu, teplo, teplá úžítková voda, plyn, vodné stočné

a pod., pričom úspora, prípadne nárast nákladov na energie budú porovnávané cez spotrabo vané

objemy energií a níe cenou, čím sa zamedzí zohfadneniu vplyvov nevyvolaných Rekonštrukciou

a Rekonštrukciou Z napr. zmena jednotkovej ceny za spotrebo vaně energie), mzdové náklady,
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náklady na drobnú údržbu, náklady na stavebné práce, Ině náklady (napr. materiál, náklady na

služby súvisiace S čistením a upratovanim, revízie, komuná(ny odpad a pod.)

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

k úspore a/ebo k nárastu nákladov Koncesionára na prevádzku Zimného štadíóna po RekonštrukcU

a Rekonštrukcui 2 a tieto budú vyššie ako 5% oproti nákladorn na prevádzku Zimného štadióna za

obdobie dvanástich kalendárnych mesiacov bezprostredne nasledujúcich po prvom celom

kalendárnom mesiaci Od ukončenia Rekonštrukcie Z dohodli sa zmluvné strany, že od prvého d,la

nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po doručení takéboto porovnania nákladov Obstará vatefovi:

aa) vznikne Obstará vatel‘ovi právo na zníženie výšky ročnej Koncesnej odplaty o takú percentuálnu

výšku, akou je úspora z porovnania nákladovna prevádzku Zimného štadióna podra tohto bodu

zmluvy, alebo

bb) vznikne Koncesionárovi právo na zvýšenie výšky ročnej Koncesnej odplaty o takú

percentuálnu výšku, akou je nárast Z porovnania nákladov na prevádzku Zimného štadiána

podIa tohto bodu zmluvy, pričom toto právo Koncesionára se uplatní len v pr!pade, ak celková

výška ročnej Koncesnej odplaty po takomto zvýšen! nebude pokrývať skutočne vynaložené

ročně náklady Koncesionára na prevádzku Zimného .štadióna o čom je Koncesionár povinný

predložit‘ Obstarávaterovi rele vantné podklady preukazujúce tůto skutočnosť

Zmluvné strany sú povinné a zavflujú sa novů výšku Koncesnej odplaty podra predchádzajúcich

písmen aa) a bb) tohto bodu zmluvy dohodnúť v osobitne uzatvorenom p!somnom dodatku k tejto

Koncesnejzmluve. Pí-e vylúčenie akýchkol‘vekpochybnostía z důvodu právnejistotyzmluvné strany

výslovne uvádzajú, že k takejto úprave Koncesnej odplaty v zmysle tohto bodu Koncesnej zrnluvy

dójde len raz a dälšie porovná vanie nákladov a následná úprava Koncesnej odplaty se už na základe

tohto bodu zmluvy neuskutočni a Koncesná odplata sa do uplynutia Koncesnej lehoty bude mócť

rneniť len v důsledku aplikácie ustanoveni článku VII ods. 5 tejto Koncesnej zmluvy, prípadne na

základe osobitnej dohody zmluvných strán podľa článku Xl ods. 3 tejto Koncesnej zmluvy.

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

Obstarávaterovi porovnanie nákladov na prevádzku Zimného štadióna podle vyššie uvedených

písmen a) a b) tohto bodu Koncesnej zmluvy, a nezjedná nápravu ani na základe písomnej výzvy

doručenej Obstarávatelom vlehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia takejto výzvy, vznikne

po márnom uplynutí takto dodatočne poskytnutej lehoty Obstará vatel‘ovi voči Koncesionárovi právo

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,-Eur za každý začatý kalendárny mesiac omeškania

50 splnením uvedenej povinnosti nasledujúci po uvedenom márnom uplynuti dodatočne poskytnutej

lehoty.

2.10. Za článok IX Koncesnej zmluvy sa vkladá nový článok X s názvom Osobitné ustanovenia upravujúce

režim fungovania Koncesie počas plánovanej Rekonštrukcie Z, nasledovného znenia:

Článok X

Osobitné ustanovenia upravujúce režim fungovania Koncesie počas piánovanej Rekonštrukcie 2

II



Vzhíadom na osobitný charakter ustanoven! tohto článku, zohíadňu)úc potrebu osobitnej úpravy

fungovanía koncesného vzťahu počas tniania Rekonštrukcie 2, se zmluvné strany dohodl že

počas trvania Rekonštrukcie 2 budú mať ustanoven/a tohto článku prednosť pred ostatnými

ustanoven/emi Koncesnej zmluvy a to vždy, ak by ktorékorvek z ustanoven! tejto zmluvy holo

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

vzťahu upravovali ostatné ustanoven/a tejto Koncesnej zmluvy odlišne Od ustanoven! tohto článku.

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

ak dójde k zahájeniu Rekonštrukcie 2. Na účely tejto zmluvy a ustanovení tohto článku sa

Rekonštrukoia 2 bude považovať za zahájenú okamihom podp!sania Protokolu o zahájení

rekonštrukcie, v ktorom oba zmluvné strany písomne potvrdia, že zač!na Rekonštrukcia 2 Zimného

štadióna (ďalej tiež ako „Protokol o zahájeni rekonštrukcie) Podpisom Protokolu o zahájen!

rekonštrukcie Obstará vateľ preberá zodpovednosť nad Koncesným majetkom, pr!padne nad tou

časťou Koncesného majetku, ktorej sa Rekonštrukcia 2 týka a ktorá bude

definovaná/špecifíkovaná v Protokole o zahájen! rekonštrukcie. Zmluvné strany sa mčžu

v Protokole o zahájení rekonštrukcie dohodnúť na neskoršom dátume zahájen/a Rekonštrukcie 2.

Aplikác/a ustanoven! tohto článku skončí dňom podp!sania Protokolu o skončeni rekonštrukcie,

v ktorom zmluvné strany písomne potvrdia, že Rekonštrukcia 2 Zimného štadióna bola ukončená

(ďalej t/až ako „Protokol o skončeni rekonštrukcie), pripadne t/eto účinky nastanú neskorším

dňom ako bude deň podpisu Protokolu o skončen! rekonštrukcie, príčom v takom pr!pade musí byť

takýto deň v Protokole o skončeni rekonštrukc/e presne určený. Nasledujúcim dňom po dni

skončen/a Rekonštrukcie 2 se na koncesný vzťah nebudú aplikovať ustanovenia tohto článku a

koncesný vzťah založený touto zmluvou sa bude ďalej spravovaťostatnými 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 2. Takým/to ustanoveniami sú:

a) odsek 8 písm. d) pod písmenom db) tohto článku Koncesnej zmluvy a to v časti týkajúcej se

povinnosti vykonania zúčtovania zálohovej platby zaplatenej počas Rekonštrukcie 2, ak se

zúčto van/e vykoná po dni skončen/a Rekonštrukcie Z

b) odsek 8 písm. e) tohto článku Koncesnej zrn/u vy týkajúci sa uplatnenia zmluvnej pokuty po

ukončeni Rekonštrukcie 2 ak sí Koncesíonár nesplní povinnosti zabezpečované touto

zmluvnou pokutou riadne a včas.

3. Pre vylúčeníe akýchkorvek pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Rekonštrukcía 2 a s

ňou spojená aplikác/a ustanovení tohto článku nebude mať vplyv na píynutie Koncesnej lehoty a

počas Rekonštrukcie 2 nedójde k prerušeniu Koncesnej lehoty a táto lehota bude plynúť ďalej aj

počas realizácie Rekonštrukcie 2 a Zmlu vně strany sa dohodli, že Rekonštrukc/ou 2 se Koncesná

lehota nepredlžuje.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s odovzdaním a prevzatírn Zimného štad/Óna na

účely Rekonštrukcíe 2.

Pra vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, že nedójde k podpisu Protokolu

o zahájeni Rekonštrukc/e 2 obidvom/ zrnluvným/ stranami, nedójde ani k aplikácí/ tohto článku X
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zmluvy a režim Koncesie Sa bude uplatňovať v nezmenenom rozsahu v akom se aplikuje a funguje

od zač/alku účinnosti te]to Koncesnej zmluvy v znení dodatkov I a Z tj mimo režimu počas

Rekonštrukcie 2. Koncesionár sa zavázuje umožniť Obstarávatefovi vykonať Rekonštrukciu 2

kedykoľvek o to v roku 2020 Obstará vatef požiada Koncesionára, pričom Koncesionárje povinný

a zaväzuje sa podpísať Protokol o zahájení rekonštrukcie bezodkladne po tom, ako mu budú Zo

strany Obstará vateľa súčasne preukázané nasledovné doklady:

a) právoplatné stavebné povolen/e na Rekonštrukciu 2, ktore] stavebníkom bude Obstará vater,

b) oznámenie Ministerstva financií SR zo dňa 17.12.2018, č. MF/019224/2018-442 o poskytnutí

Dotácie 2.

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

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

v takom pripade musí byť takýto daň v Protokole o skončení rekonštrukcie presne určený. Odo

dňa nasledujúceho po dni skončenia Rekonštrukcie 2 sa na koncesný vztah založený touto

Koncesnou zmluvou nebudú aplikovať ustanoven/a tohto článku a koncesný vzťah se bude ďalej

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

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

v prevádzkyschopnom stave a v takom stave, že Zimný štadión bude po Rekonštrukcii 2 spÍňaf

podmienky vyhlásenia Obstarávateľa obsiahnutého v článku V ods. 2 tejto Koncesne] zmluvy,

a Obstarávatel‘sa zaväzuje, že rekonštruované časti Zimného štadióna, budú spÍňať všetky normy

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

predpisy platné a účinné v Slovenska] republike, vrátane splnania 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 d‘alšie

dokumenty, ktoré sú potrebné pra jeho uživen/e a zvyšné časti Zimného štadióna (ktoré

Rekonštrukciou 2 dotknuté neboli) odovzdá Koncesionárovi v rovnakom stave v akom ich od

Koncesionára pred Rekonštrukciou 2 prebral. Zmluvné stranysa výslovne dohodli, že Obstará vater

poskytne Koncesionárovi na požiadanie všetky doklady týkajúce sa Rekonštrukcie 2, na]má

týkajúce sa tech nickej a sta vebnej stránky a aspektov Rekonštrukcie 2 a to aj napriek tornu, že

Koncesionár nebude zmluvnou stranou zmluvných vzťahov týkajúcich sa technicke] a sta vebnej

stránky a aspektov Rekonštrukcie 2. Zmluvné strany pritom berú na vedomie, že predrnetné

informácie sú pre Koncesionára relevantně a to 2 důvodu, že Koncesionár bude Zimný štadión na

základe tejto zmluvypo skončeni Rekonštrukcie 2 ďale] užívaťa pra vádzko vať a preto má legitimne

právo na poskytnutie predmetných informáciL Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vpripade, ak

dójde k porušeniu ustanoveni tohto článku zmluvy, pripadne že nedó]de k splneniu povinnosti tu

uvedených, nebude Koncesionár povinný podpísať Protokol o skončení rekonštrukcie a pra vziať

Zimný štadión späť do užívania.

6. Modifikácia/spósob užívania a Drevádzkovania (obmedzenie Drevádzkv) Zimného štad/Óna počas

Rekonštrukcie 2 a poskvtovanie pInen! Koncesionára v obmedzenom rozsahu s využitím

Tréningovei haly (JL aréna).
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a) Zmluvné strany deklarujú a berú na vedomie, že Rekonštrukciou 2 důjde k neplneniu podmienky

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

Koncesionář-a prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu poskyto van/e služieb

spojených s př-e vádzkou Zimného štadióna a nevykonávať činnosti s jeho prevádzkou spojené

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

počas trvanía Rekonštrukcie 2 důjde k nasledovným obmedzeniam e modifikáciám/zmenám

v užívan/ udržiavení a př-e vádzke 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 uživanie Koncesného majetku,

udržiavanie Koncesného majetku, ani na poskytovanie siužieb spojených s prevád2kou

Zimného štadióna a prevádzkovanie Zimného štadióna, tak ako to vyp/ýva z ustanovenia

článku IV ods. I tejto Koncesnej zmluvy, ani sa na Koncesioriára nebude vzťahovať

povinnosť umožniť Obstarávateľovi vstup do objektu Zimného štadióna, po jeho

predchádzajúcom oznámení chladne termínu vstupu, za účelom kontroly účelu a

spÓsobu užívania Koncesného majetku — Zimného štadióna v zmysle článku IV ods. 12

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

spoluvlastníckeho podielu Obstará vatefa k Strojovni a technologickému zariadeniu

Strojovne, ktoré aj nad‘alej ostávajú v užívaní Koncesionára so všetkými právami

a povinnosťami Koncesionára podia tejto zmluvy s výnimkou dodávania chladenia na

/‘adovú plochu Zimného štadióna;

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

oprávnenie Obstará vatera na už(vanie Zimného štadióna v rozsahu v akom je

Obstará vater oprávnený užívat Zimný štadión počas plynut/a Koncesnej lehoty. Počas

Rekonštrukcie 2 nebude mat‘ Koncesionár povinnosť poskytnút‘ Zimný štadión do

užívania Obstará vatetovi tak, ako to predpokladá ustanovenie článku IV ods. 5 tejto

Koncesnej zmluvy;

bc) nebude sa apliko vat ustanovenie článku IV ods. 6 tejto zmluvy, podia ktorého sa zmluvné

strany můžu v osobitných prípadoch dohodnút že Koncesionár umožní Obstará vatefovi

využiť Koncesný majetok na účely športo vých alebo kultúrno-spoločenských podujatí;

bd) zmluvné strany sa dohod/i, že Koncesionár poskytne Obstará vate/‘ovi v určitých, vopred

dohodnutých časových inter-valoch, do už/van/a Tréningovú halu (tak akc je definovaná

v tejto zmluve), ako formu náhrady za nemožnost využívania l‘adovej plochy Zimného

štadióna počas Rekonštrukcie 2. V tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli, že v období

predpokladaného tniania Rekonštrukcie Z konkrétne v období od 01.08.2020 do

31.12.2020 poskytne Koncesionár Obstará vateľo vl, ako náhradu za právo Obstará vatel‘a

užívať Zimný štadión v zmysle článku IV ods. 5 tejto zmluvy do rovnakého užívania
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jréningovú 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 Trén/ngovej haly (JL arény) je zahrnutá v Koncesnej

odplato. V pripade, že by Rekonštrukcia 2 tn,aía dlhšíe ako do 31.12.2020, Sa zmluvné

strany na ďalšom poskytnuti Trén/ngovej haly (JL arény), podmienkach a rozsahu

dohodnú osob/tne.

be) nebude se aplikovať ustanoven/e článku IV ods. 14 tejto Koncesnej zmluvy

a Koncesionár nebude povinný Obstará vatero vi oznámifprerušenie poskytovania služ/ob

spojených s prevádzkou Zimného štadióna, ako ani predpokladané trvanie takéhoto

prerušenia, ani predpokladaný čas opätovného začat/a poskytovania služieb;

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

nákladov týkajúcich sa spotreby energií a to na]mä elektriny, zemného plynu, tepla, tep/oj

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

zmluvné strany dohodli, že počas t,vania Rekonštrukcíe 2 bude Koncesionár predmetné

náklady nadále] uhrádzať avšak Obstará vateľ nahradí Koncesionároví vplnej výške

všetky náklady vyvolané Rekonštrukciou 2; na]mä nahradí Koncesionárovi náklady, ktoré

Koncesionároví vznikli v důsledku aĺalebo v súvislosti s Rekonštrukciou 2, ktoré by inak

(nebyť Rekonštrukcie 2) neboli Koncesíonárovi vznikli. Uvedené platí h/a vne pre náklady

ktoré sa vynaložia (spotrebu]ů) pri vykonávaní Rekonštrukcie 2 a to najmé v důsledku

vykoná van/a stavebných prác a úprav, ktoré si Rekonštrukcia 2 vyžiada. V tejto súvislosti,

za účelom správneho a prosného z/sten/a výšky týchto nákladov sa Obstará vatef

zaväzuje, že zabezpečí inštaláciu podružných meračov ktoré budú merať spotrebu

elektriny, vody, tepla a teple] úžitko ve] vody, ktoré se vynaložia (spotrebu]ú) pri

vykonávaní Rekonštrukcie 2, tak aby bole výška týchto nákladov čo najpresnejšie

určiterná. Takto vynaložené náklady sa Obstará vatel‘ zaväzu]e nahradíť Koncesionárovi

na základe faktúry vystavenej Koncesionárom a to v lehote splatností uvedena] na

predmetnej faktúre, ktorá nebude kratšía ako 30 dní odo dňa doručen/a faktúry

Obstará vatel‘ovi;

bg) v roku uskutočnenia Rekonštrukcie 2 sa nebude ap//koveť ustanovenie článku V ods. 6

te]to zmluvy v ktorom se zmluvné strany dohodli, že na]mene] ]edenkrát za kalendárny

rok vykonajú spoločne revíziu technického stavu Zimného štadióna (vrátane spoločne]

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

plánovane] údržby a opráv na nasledujúci kalendárny rok; príčom toto ustanovenie se

týka len tých častí Zimného štadióna, kton)ch sa Rekonštrukcia 2 bude týkatYktoré budú

predmetom Rekonštrukcíe 2, pričom ustanoven/e článku V odsek 6 tejto zmluvy sa bude

počas Rekonštrukcíe 2 aj nadále] aphkovať vo vzťahu k tým čest/am Zimného štadióna,

ktoré neboli dotknuté Rekonštrukciou 2;
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bh) odo díla zahájen/a Rekonštrukcie 2 do jej skončenie sa nebude na rekonštruovanú časť
Zimného štadióna aplikovat‘ ustanovenie článku V ods. IQ tejto zmluvy uprevujúce stub

odškodnenia.

7. Prístup k Tréninc.‘oveí hale (JL aréna) počas Rekonštrukcie 2. Zmluvné strany se dohodli, že počas

Rekonštrukcie 2 bude naďalej zabezpečený prístup k Tréningovej hale e teda konkrétne k stavba

„Trén/ngová hala‘ súp. Č. 4631, nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec

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

694/9, druh pozemku: zastaveně plochy a nádvoria) O výmare 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 bremene Č.

lil 1/2014/Práv., e to cez pozemok nachádzajúci se v katastrálnom územ! Liptovský Mikuláš,

zapísaný v katastri nehnuternost! 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 vlastnikom je

Obstará vatet a ktorý je zaťažený vecným bremenom zodpovedajúcim vpráve 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. Ut T Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35 164 63O úradne

overený dňa 31. 10.2014 pod Č. 985/20 14, v prospech vlastníka pozemkov registra C KN p. Č. 694/l

a 694/9, ktoré právo bob zapísané do katastra nehnutetnost! na základe povolenia vkladu

predmetného práva, číslo vkladu V 5362/20 14. Toto právo zodpovedajúce vecnému bremenu slúži

na zabezpečen/e prístupu k Tréningovej hale (JL aréne) vo vlastníctve Koncesionára, pričom

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

s Rekonštrukciou 2 obmedzený, avšak Obstará vateľsa zaväzuje, že zabezpečí, aby bol cez vyššie

uvedený pozemok. po celú dobu Rekonštrukcie 2 zachovaný prístup k Trén/ngovej hale (JL aréna)

a to v š!rke najmenej 4 metre po celej dÍžke 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. Prístup k Zimnému štadiónu počas Rekonštrukcie 2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas

Rekonštrukcie 2 umožní Koncesionár Obstarávatetovi pr!stup k Zimnému štadiónu a teda

konkrétne k sta vbe 50 súpisným čislom 989, nachádzajúcej se v katastrálnom území Liptovský

Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, postavená na pozemku s parcelným

č!slom KN-C 69212, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmare 3827 m2, oba

nehnutefnosti zapísané na liste vlastnictva Č. 4401) vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,

Katestrálnym odborom a to cez pozemok na ktorom se nachádza parkovisko medzi budovou

Zimného štadióna, budovou Tréningovej haly (JL aréna) a budovou hotela TIME OUT City Hotel,

pozemok s parcelným číslo KN-C 692/9, druh pozemku: zestevaná plocha a nádvorie, O výmere

601 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš) okres

Liptovský Mikuláš, zapísaný v katastri nehnuterností ne liste vlastníctva Č. 7893, vedenom

Okrasným úradom Liptovský Mikuláš, Katastrálnym odborom, ktorého výlučným vlastníkom je

Koncesionár. Zmluvné strany se dohodli) že tento prístup umožni Koncesionár Obstará vatel‘ovi
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dočasne a ti nevyhnutnej micra a to výlučne Jen na obdob/e trvania Rekonštrukcie 2. Zrn/čivné

strany se dohodiL že Obstarávatef bude predmetný pozemok využívaĽ Ian v nevyhn utne] rniere

a to len na pristup k východnej strane Zimného štadióna, najrnä (i) za účelom postaven/a

dočasného lešen/a na východnej fasáda Zimného štadióna, ktorá bude predmetom Rekonštrukcie

2, (ii) ďalej za účelom opravy vodomernej šachty, ktorá je umiestnená na predmetnom pozemku,

(ii,) pr/padne za účelom vykonania ďalšich úkonov nevyhnutných na reaIizáciu Rekonštrukcie 2,

ktoré n/e je možné vykonať bez prístupu na predmetný pozemok. Zmluvné strany sa zároveň

dohodli, že na predmetný pozemokje v tejto súvislosti Obstará vater oprávnený umiestniť stavebné

mechanizmy a stavebný materiál len s osobitným súhlasom Koncesionára a to len v pr!pade, že

Obstará vateľ zabezpečí, že t/eto budú do konca pracovného dňa v ktorom bo/i na pozemok

umiestnené zároveň z predmetného pozemku aj odstránené, tzn. že t/eto mechanizmy a stavebný

materiál nebudú na predmetr,om pozemku um/estnené cez noc (na uvedenom sa Zmiuvné strany

dohodl/ z důvodu zabránenia trvalému umiestneniu stavebných mechanizrnov a materiálu na

predmetnom pozemku). Obstará vater nic je v te]to súvislosti oprávnený na predmetnom pozemku

ani zriadiť stavenisko. s výnimkou osadenia dočasného stavebného lešenia na východnú stranu

fasády Zimného štadióna. Koncesionár má pritom právo (ako nástroj kontroly proti nedodržiavaniu

podmienok za ktorých bol udelený súhlas uvedený v tomto bode) kedykorvek odvolať súhlas na

využívanie predmetného pozemku Obstarávatel‘orn na účely vykoná van/a Rekonštrukcie 2.

Zmluvné strany sa dohodli, že súhlas Koncesionára S dočasným využívaním vyššie uvedeného

pozemku uvedený v tomto bode nezahřňa súhlas s prechodom ani prejazdom ťažkých stavebných

mechanizmov, tzn. že Koncesionár neudelil súhlas s tým aby cez predmetný pozemok prechádzali

ťažké stavebné mechanizmy a prechod a prejazd takýchto stavebných mechanizmov cez

predmetný pozemok je preto zakázaný. V súvislosti so súhlasom udeleným pod/ä tohto bodu sa

Zmluvné strany dohodli, že hlavným vstupom do Zimného štadióna na účely a počas vykonania

Rekonštrukcie 2 nebude vyššie uvedený pozemok s parcelným číslom KN-C 692/9 a Obstará vatel‘

sa preto zavázuje, že so zhotovitefom Rekonštrukcie 2 dohodne, že hlavným vstupom do Zimného

štadióna za účelom vykonávania Rekonštrukcie 2 bude niektorý z mých pozemkov (hlavne

pozemky vo viastníctve Obstará vatel‘a)

9. Pravidlá úpravy neňažných plnení súvisiacich 5 koncesiou (úprava Koncesnej odplaty a náhrada

ušlých výnosov) počas Rekonštrukcie 2.

a) Koncesionár deklaruje, že počas tn‘ania Koncesnej lehoty pra videlne každoročne

pra vádzkoval Zimný štadión formou chladenia ládove] plochy a prenájmom fadovej plochy,

s výnimkou obdobia Od aprila do augusta kalendárneho roku, kedy Koncesionár odstavil

chladenie ľadovej plochy Zimného štadióna a tento následne mohol využívat‘ len na mé

kultúrne, spoločenské a športové podujatia, nevyžadujúce rad na l‘adovej ploche. Z dövodu,

že Zimný štadión nebude počas Rekonštrukcie 2 v prevádzke, tak počas kalendárnych

mesiacov trvania Rekonštrukcie Z v ktorých by bol inak (nebyt‘ Rekonštrukcie 2) Zimný

štadión prevádzkovaný (bole by chladená ladová plocha Zimného štadióna, alebo by bol

Zimný štadión využívaný na mé kultúrne, spoločenské alebo špon‘ové podu]atia nevyžadujúce
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lad na radovej ploche). dosiahne Koncesionár úsporu nákladov spojených s prevádzkou

Zimného štadióna a to úsporu na:

• spotrebe elektriny, vody, tepla a teple] úžitko ve] vody,

• nákladoch na upratovanie,

• nákladoch na údržbu a opravy výlučne v rozsahu: výmena rozbitých pleXiskiel mant/nelov;

bežná údržba rolba - destilovaná voda, brúsenie nožov; drobné elektro a vodoinštalačné

opravy/materiál; štvrťročná revízia EPS (dodávatePsky)., (d‘alejlen „Ostatné náklady‘),

oproti nákladom, ktoré by mu vznikli za rovnaké obdobie roka pri prevádzke Zimného štadióna.

Zmluvnó strany sa preto dohodli, že o sumu zodpovedajúcu objemu ušetrenej elektriny, vody,

tepla a teple] úžitkovej vody, nákladov na upratovanie a Ostatných nákladov, ktoré by inak

musel Koncesionár vynaložíť nebyť Rekonštrukcie 2 a ktoré v důsledku Rekonštrukcie 2

nevynaloží, ktorú dosiahne Koncesionár za kalendárne mesiace počas trvania Rekonštrukcie

2 se zníži Koncesná odplata vyplatená Koncesionárovi zo strany Obstará vateľa podIa tejto

zmluvy a to po dobu trvania Rekonštrukcie Z V te]to súvislosti zmluvné strany deklarujú a barů

na vedomie, že keďže v mesiacoch apríl až ]ůl (vrátane) nedochádza ku chladeniu ľadovej

plochy Zimného Štadióna a náklady na prevádzku Zimného štadióna v uvedených mesiacoch

spočíva]ú len v spotrebe elektrickej energie, teple] úžitko ve] vody, vo vodnom a stočnom

a v nákladoch na upratovanie, a tak/sto je možné ušetriť na Ostatných nákladoch, je možné

úsporu na nákladoch spojených s prevádzkou Zimného štadióna v uvedených mesiacoch

definovaťa určíť už pred Rekonštrukciou 2. Na základe uvedeného sa Zmluvné strany dohodli,

že na účely tejto zmluvy bude úspora na nákladoch spojených s pra vádzkou Zimného štadióna

v mesiacoch apríl až júl (vrátane) predstavovať mesačne sumu 669,25 EUR (slovom:

šestošesrdesiatdeväť eur a dvadsaťpäť centov). Uvedená suma sa pre mesiace apríl až júl

(vrátane) počas trvania Rekonštrukcie 2 použije pri zúčtovaní na účely výpočtu Koncesnej

odplaty za obdobie trvania Rekonštrukcie 2, tak ako je uvedené pod písm. c) tohto bodu

zmluvy. Úspora na nákladoch spojených s pra vádzkou Zimného štadióna počas zvyšných

mesiacov trvania Rekonštrukcie 2, tj. mesiacov august — marec (vrátane), v ktorých býva za

normálnych okolností (tj mimo Rekonštrukcie 2) Zimný .Štadión v pine] prevádzke, sa určí

spůsobom upraveným nižšie pod písm. c) tohto bodu zmluvy.

b) Vzmysle článku IV ods. 11 zmluvy je Koncesionár, mimo rémca kedy je Zimný štadión

oprávnený užívať Obstará vatei 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 2 vůbec v prevádzke, tak

v kalendárnych mesiacoch trvanie Rekonštrukcie 2, v ktorých by bol inak (nebyt‘

Rekonštrukcie 2) Zimný štadión prevádzkovaný, nebude prenájom Zimného štadióna tretím

osobám možný. V důsledku uvedeného důjde počas Rekonštrukcie 2 k strate Koncesionára

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

na výnosoch počas trvania Rekonštrukcie 2 bude spůsobom uvedeným pod písm. c) tohto

bodu zmluvy, zohradnená vo výške Koncesnej odplaty za kalendárne mesiace t,vania

Rekonštrukcie 2. Strata na výnosoch sa vypočíta ako rozdiei medzi výnosmi dosiahnutými

prenájmom fadovej plochy Zimného štadióna v príslušnom kalendárnom mesiaci
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referenčného obdobie uvedenom nižšie e výnosmi dosiahnutými pronájmom ladovo] plochy

Zimného štadióna v rovnakom mos/ac! kalendárnoho roka počas trvania Rekonštrukcie 2,

pričom výnosy sa určia podia počtu hodín pronájmu l‘adovej plochy Zimného štadióne a počet

hodín pronájmu ladovej plochy Zimného štadióna sa vynásobí sumou (hodinovou sadzbou)

100,-Eur bez DPH. Na účely výpočtu predmetného rozdielu sa pr/tom bude vychádzať z

nasledovného počtu hodin pronájmu radu vjednotlivých mesiecoch reforenčného obdobia:

• počet pronajatých hodín iadovej plochy v mosiaci február: 32 hodin,

• počet pronajatých hodin ladovo] plochy v mes/ac! marec: 32 hodín,

• počet pronajatých hodín ľadovoj plochy v mes/ac! apríl: O hodin,

• počet pronajatých hodín ladovoj plochy v mes/ac! máj: O hodín,

• počet pronajatých hodin ladovo] plochy v mesiacijún: O hodin,

• počet pronajatých hodin ladovej plochy v mesiacijúl: O hodin,

• počet pronajatých hodín i‘adovej plochy v mes/ac! august: O hodin,

• počet pronajatých hodin ladovo] plochy v mes/ac! septembor: O hodin,

• počet pronajatých hodin fadovej plochy v mos/ac! október: 32 hodin,

• počet prenajatých hodin l‘adovej plochy v mes/ac! november: 32 hodin)

• počet pronajatých hodin ladovo] plochy v mes/ac! docember: 32 hodin)

• počet pronajatých hodin l‘adovoj plochy v mes/ac! január: 32 hodin,

c) V nadváznost! na vyššio uvedené pod písm. a) a b) vykonajú zmluvné strany na účely výpočtu

Koncesnej odplaty za každý kalendárny mos/ac počas trvania F?ekonštrukc/e 2 zúčtovanie,

v ktorom zohľadn!a na jednej strano úsporu nákladov dosiahnutú tým, že se Zimný štad!ón

nebude prevádzkovať (bod 8 písm. a) tohto článku Koncesnoj zmluvy) a na druhoj strano

stratu na výnosoch Konces!onára z pronájmu Z/mného štadióna (bod 8 písm. b) tohto článku

zmluvy). Zmluvné strany sa dohodl!, že na účely výpočtu Koncosnoj odplaty za kalendárne

mes!ace trvania Rokonštrukc!e 2 budú za roforenčné obdob/a pro účely úspor nákladov

považovať kalendárne mesiace roka 2017 a pro účely straty na výnosoch bude roforončným

obdobím počet pronajatých hodin radovoj plochy vjednotl!vých niosiacoch roka uvedený pod

písm. b) odseku 8 tohto článku Koncesnej zmluvy. Výška úspor na nákladoch abbo strata na

výnosoch počas tnřania Rekonštrukcíe 2 sa pro účely úpravy výšky Koncesnej odplaty bude

vjednotlivých mos!acoch trvan!a Rekonštrukc!e 2 vypočítavať takto:

• úspora na nákladoch za mosiace apríl až júl:

Keďže úspora na nákladoch spojených s provádzkou Zimného štadíóna v mes!acoch apríl

ažjúl (vrátane) prodstavuje presne určenú sumu uvedenú vyšš!e pod písm. a) tohto článku

a strata na výnosoch Koncos!onára z pronájmu Zimného štadiÓna n/e je za dané mosíace

ž/adna (vdaných mesíacoch sa radová plocha neprenajíma ani m/mo Rekonštrukc!e 2), je

možné už pred zahájením Rekonštrukcíe 2 určit‘ výšku Kon cosnoj odplaty za kalondárne

mos!aco apríl až júl (vrátano), ktorá se vypočíta tak, že Od výšky Koncesnej odplaty určenej

v zmyslo ustanovení článku VII ods. I v spojení s ods. 4 a 5 Koncosnej zmluvy, tj. od sumy

21.139,09 Eur bez DPH sa odpočíta suma úspory na nákladoch uvedená vyššie pod písm.
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a) tohto článku, tj suma 669,25 a suma Koncesnej odplaty za kalendárne mesiace apríl

až Júl (vrátane) trvania Rekonštrukcie 2 tak bude predstavovat‘ sumu 20469,84 Eur bez

DPH mesačne

za mesiace august až marec (vrátane) trvania Rekonštrukcie 2 sa úspora na nákladech za

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

kalendárnom mesiaci referenčného obdob/a (t.j obdobia 112017 do 31.12.2017) oproti

objemu spotrebovaných energií v rovnakom kalendárnom mesiaci kalendárneho roka

v ktorom prebieha (trvá) Rekonštrukcia 2. Rozdiel sa vynásobí aktuálnou cenou energii

(elektr/na, vodné a stočné, teplo, teplá úžitková voda). K takto vypočitanej úspore na

nákladech sa pripočíta ešte úspora na nákladech za upratovanie, pričom táto úspora na

nákladech za upratovanie sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočne vynaloženými nákladmi

na upratovanie vpríslušnom kalendárnom mesiaci referenčného obdob/a (Od 1.12017 do

31.12.2017) oproti objemu nákladov vynaložených Koncesionárom na upratovanie

v rovnakom kalendárnom mesiaci kalendárneho roka v ktorom prebieha (trvá)

Rekonštrukcia 2. Rovnako sa k takto vypočitanej úspore na nákladech pripočita ešte

úspora Ostatných nákladov. Obdobne sa za mesiace august až marec trvania

Rekonštrukcie 2 vypočíta aj výška straty na výnosoch Koncesionára z prenájmu Zimného

štadióna, ked‘ (tak akoje uvedené pod písm. b) vyššie) sa porovná počet prenajatých hodin

ladu v príslušnom kalendárnom mesiaci referenčného obdobia uvedený vyššie pod

písmenem b) tohto článku zmluvy oproti počtu prenajatých hodin radu dosiahnutému

v rovnakom kalendárnom mesiaci kalendárneho roka v ktorom prebieha (trvá)

Rekonštrukcia 2. Rozdiel sa vynásobí sumou 100,- Eur bez DPH. Koncesná odplata za

príslušný kalendárny mes/ac se potom upraví tak, že Od výšky mesačnej Koncesnej odplaty

určenej v zmysle ustanovení článku VII. ods I v spojení s ods. 4 a 5 tejto zmluvy sa

odpočíta suma takto vypočítanej úspory na nákladoch Koncesionára a naopak pripočíta sa

suma takto vypočítanej straty na výnosech z prenájmu Zimného štadióna. Posudzovať

a porovnávať sa pr/tom budú sumy bez DPH, prípadne sumy, které nepodliehajú DPH a

takýmto spósobom bude upravená suma príslušnej mesačnej Koncesnej odplaty bez DPH.

Takto vypočítaná suma príslušnej mesačnej Koncesnej odplaty móže 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 a 5 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 ustanoveni článku VII. ods. I v spojení

s ods. 4 a 5 tejto Koncesnej zmluvy, tak suma nad výšku mesačnej Koncesnej odplaty

určenej v zmysle ustanoveni článku VII. ods. I v spojení s ods. 4 a 5 tejto Koncesnej

zmluvy sa nebude akceptovať a maXimálna výška takto upravenej (vypočítanej) novej

Koncesnej odplaty za mesiace august až marec trvania Rekonštrukcie 2 bude zhodná 5

výškou mesačnej Koncesnej odplaty určenej v zmysle ustanoveni článku VII. ods. I

v spojeni s ods. 4 a 5 tejto Koncesnej zmluvy. T/eto pra vidlá sa použ;jú a Koncesná odplata

se bude takto upravovať len za kalendárne mesiace august až marec (vrátane) počas

trvania Rekonštrukcie 2.
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d) Zmluvné strany sa dohodk že počas trvan/a Rekonštrukcie Z resp. do doby vyůčtovan/a

posledného kalendárneho mes/aca trvania Rekonštrukcie 2 sa ustanoven/e článku VII bod 6

Koncesnej zmluvy mod/f/kuje tak, že

da) za kalendárne mes/ace apríl až júl (vrátane) trvan/a Rekonštrukcie 2 bude Koncesnú

odplatu vo výške uvedenej vyššíe pod písm. c) prvá odrážka tohto článku Obstarávater

platíť Koncesionárov/ mesačne, a to na základe faktúry, ktorú Koncesionár vystaví voč/

Obstará vateľo v/ 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 doručen/a;

db) za kalendárne mes/ace august až mareo (vrátane) tn.‘ania Rekonštrukcie 2 bude

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

ustanovení článku Vil ods. I v spojení s ods. 4 a 5 tejto Koncesnej zmluvy plat/ť

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

Koncesíonár voči Obstará vatei‘ovi po skončení každého kalendárneho mes/aGa tnian/a

Rekonštruko/e 2 a to na bankový účet Koncesionára, ktorý bude uvedený na predmetnej

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

Obstará vatefovi. Zmiuvné strany sa dohodli, že v iehote najneskór do 30 dní odo dňa

skončen/a kalendárneho mesiaoa za ktorý bola zaplatená zálohová faktúra na mesačnú

Koncesnú odplatu, je Koncesionár povinný vykonať vyúčtovanie danej mesačnej

Koncesnej odplaty podia prav/d/el uvedených v tomto článku zmluvy a V tej /stej lehote

predložiť Obstará vateľov/ toto vyúčtovan/e spolu s relevantným/ dokladmi preukazujúc/mi

správnosť tohto vyúČtovan/a, za účelom vzájomného písomného potvrdenia správnosti

tohto vyúčtovania. Po odsúhlaseni vyúčtovania zo strany Obstará valera, vystaví

Konces/onár za daný kalendárny mesiac trvanía Rekonštrukcie 2 vyúčtovaciu faktúru,

v ktorej zohľadni Obstarávatefom zaplatenú zálohovú mesačnú Koncesnú odplatu za

daný kalendárny mes/ac trvania Rekonštruko/e 2. Rozd/el (doplatokJnedoplatok

z vyúčtovacej faktúry je splatný do 30 dní odo dňa doručen/a vyúčtovacej faktúry

Obstará vaterovt

e) Vprípade, ak Koncesionár nevykoná a nedoručí Obstarávatefov/ vyúčtovan/e zálohovej

mesačnej Koncesnej odplaty v lehote najneskór do 30 dní odo dňa skončen/a kaiendárneho

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

nápravu ani na základe písomnej výzvy doručenej od Obstarávatel‘a v lehota do 10

pracovných dní odo dňa doručen/a takejto výzvy, vznikne po márnom uplynuti takto dodatočne

poskytnutej lehoty Obstará vateľovi voč/ Konces/onárov/ nárok na zaplatenie zniluvnej pokuty

vo výške 5000,-Eur za každý začatý kaíendárny mes/ac omeškan/a So splnením uvedenej

povinnosti, nasiedujúci po uvedenom márnom uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty.
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ľ) Zmluvné strany vyh)asujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút zodpovedá účelu zmluvnej

pokuty, klon] spočíva v hrozbo dosta točno c/tornou majetkovou sankciou voči dlžníkovi pro

prípad nesplnenia zabezpečenej povinnosti.

2.11 Doterajšie Články X a Xl Konoesnej zmluvy Sa oznaČujú ako Články XI aXil.

2.12 Príioha koncesnej zmluvy Č. 4 Sa menĺ nasiedovne:

a) text: Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, o.z.“ sa nahrádza textom: „Hokejové talenty

MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.“

b) za druhý odsek sa dop[ňa nasledovný text:

„V pripade rozporu vo využívaní radovej plochy vyššieurčenými subjektmi rozhodne na základe

skutočných požiada vlek dotknutých subjektov Obstará vateľ.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok bol vyhotovený V súlada s Uznesenĺm mestského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č

zo dňa

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

3.3. Dodatok Č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a ůČinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia na webovom sĺdle Obstarávateľa ato bezodkladne po nadobudnutĺ platnosti tohto dodatku.

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

3.5. Zmluvné strany vyhlasujů, že si tento dodatok ku Koncesnej zmluve preČítali, jeho obsahu porozumeli

a na Znak súhlasu ho podpisujů oprávnenými zástupcami.

Za Obstarávateľa: Za Koncesionára:

V Liptovskom Mikuláši, dňa V Bratislave, dňa

Ing. Ján BlcháČ, PhD. - primátor JL aréna s.r.o.

Ján Laco. konateľ

JL aréna s.r.o.

Ing. Jozef Kasanický, konateľ
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