
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa 16. decembra 2021 čĺslo 11012021

K bodu: Návrh Dodatku č. 4 ku Koncesnej zmluve medzi mestom Liptovský

Mikuláš a spoločnosťou JL aréna s.r.o.

Mestské zastupiterstvo

konštatuje, že

V súlade s uznesenim mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 7.marca 2013 Čislo

23/2013 bola medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou JL aréna s.r.o. uzatvorená dňa

11032013 Koncesná zmluva na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadiöna ana

služby spojené s prevádzkou zimného štadióna Č. 59/2013/Práv. v znení Dodatku Č. 1 zo dňa

24.05.2017, Dodatku Č. 2 Zo dňa 0410.2018 a Dodatku Č. 3 Zo dňa 17.08.2020.

II. schvaruje

Dodatok Č. 4 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

v znení Dodatku Č. 1 zo dňa 24.05.201 7, Dodatku č. 2 ZO dňa 04.10.2018 a Dodatku Č. 3 zo dňa

17.08.2020, ktorý je prilohou tohto uZnesenia.



III. odporúča

primátorovi mesta uzatvoriť Dodatok Č. 4 ku Koncesnej zmluve Č. 59/2013/Práv. zo dňa

11.03.2013 na rekonštrukciu technológie strojovna zimného štadióna ana služby spojené

s prevádzkou zimného štadióna V znení Dodatku Č. 1 ZO dňa 24.05.2017, Dodatku Č. 2 zo dňa

04.10.2018 a Dodatku Č. 320 dňa 17.08.2020.

Ing. JájBháČ PhD.

primator mesta

Dátum podpisu uznesenia: 17. 12. 2021



Dodatok Č. 4

ku Koncesnej zmluve Č. 59l20131Práv. zo dňa 11.3.2013 na rekonštrukcíu technológie strojovne
zimného štadióna a na služby spojeně s prevádzkou zimného štadióna v znení Dodatku č. I zo

dňa 24.05.2017, Dodatku Č. 2 zo dňa 04.10.2018 a Dodatku č. 3 zo dňa 17.08.2020

(ďalej tiež ako Dodatok Č. 4)

uzavretý v zmysle ustanovení 18 ods. I písm. e) zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplneni niektorých zákonov v znen( neskorších predpisov (d‘aIej tiež ako „Zákon

o verejnom obstarávaflí) v spojení s 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonn!k
v zneni neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Obchodný zákonnik‘) a v súlade s ustanovením 9c

zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vplatnom znen!

medzi nasledovnými zmluvnýmí stranami:

ObstarávateF:
Názov: mesto Líptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
V zastúpen: Ing. Ján BlcháČ, PhD., primátor mesta

ičo: 00315524
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko1 as., pobočka Liptovský Mikuláš
BAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002

(ďaiej tiež ako „Obstarávater)

a

Koncesionár:
Názov: JL aréna s.r.o.
Sídlo: Vajanského 4631113B, Liptovský Mikuláš 031 01
Zastúpená: Ján Laco, konateí a ing. Jozef Kasanický, konater
ičo: 47243121
Dič: 2023643325
ič DPH:
Bankové spojenie:
I BAN:

Zápis v registii: Obchodného registra Okresného sůdu Žilina, odd. Sro, vlč. 57702iL

(ďalej tiež ako »Koncesionáď)

(Obstará vater a Koncesíonár d‘alej každý osobitne tiež ako ‚zmluvná strana“ a
strany“)

spolu tiež ako zmluvné



Pream bula

Zmluvné strany uzatvorili crna 11032013 Koncesnú zmluvu Č. 59/2013/Práv, na rekonštrukciu
technológie strojovne zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna v znení
Dodatku Č. 1 zo dňa 24.05.2017, Dodatku Č. 2 zo dňa 0410.2018 a Dodatku Č. 3 Zo dňa 17.082020
(ďalej tiež aRo „Koncesná zmluva), na základe ktorej Koncesionár doČasne prevzal od Obstarávateľa
užĺvanie Koncesného majetku v rozsahu a za podmienok stanovených Koncesnou zmJuvou.

Neoddeliteľnou súČasťou Koncesnej zmluvy je Priloha Č. 2 — Vymedzenie úkonov správy a prevádzky
Koncesného majetku.
V zmysle Článku V ods. 1 Koncesnej zmluvy je koncesionár povinný uživať a udržiavať Koncesný
majetok v riadnom stave a zabezpeČovať na vlastné náklady jeho prevádzku a údržbu len v rozsahu
údržby a opráv tak ako sú tieto definované v zmysle Prilohy Č. 2 ku Koncesnej zmluve.
Od roku 2018 do roku 2020 bola vo viacerých etapách vykonaná rekonštrukcia Zimného štadióna,
s ktorou bob spojené vytvorenie nových technických a technologických prvkov a zariadení, ktoré nie sú
obsahom Prílohy Č. 2 ku Koncesnej zmluve.
Vzhradom na uvedené sa zmluvné strany zhodli na tom, že je potrebné nahradíť Prilohu Č. 2 ku
Koncesnej zmluve novou Prĺlohou Č. 2, ktorá vymedzĺ aktuábne úkony správy a prevádzky Zimného
štadióna.

Uzatvorenie tohto dodatku sa vykonáva na základe ustanovenia 18 ods. 1 písm. e) zák. Č. 343/2015
Z. z. O verejnom obstarávaní.
Na základe vyššie uvedených skutoČnosti a po vzájomnej dohode, v súlade 5 ustanovenĺm Článku X
ods. 3 Koncesnej zmluvy, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok Č. 4:

Článok I.
Predmet Dodatku č. 4

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom Č. 4 sa nahrádza Príloha Č. 2 ku Koncesnej zmluve
novou Prilohou Č. 2 ku Koncesnej zmbuve, ktorá je neoddeliternou súčasťou tohto Dodatku Č. 4.

Článok JI.
Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok Č. 4 bol vyhotovený v súlade s uznesením Mestského zastupiteístva Liptovský
Mikuláš Č. ./2021 zo dňa 09.decembra 2021.
2.2 Ostatné ustanovenia Koncesnej zmluvy neupravené týmto Dodatkom Č. 4 zostávajú v platnosti
a bezo zmeny.
2.3 Dodatok Č. 4 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a úČinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanoveni 47a ods. 1 ObČianskeho zákonnika
v platnom znenĺ.
2.4 Dodatok Č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva eXernpláre pre každého úČastnika zmluvy.
2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 4 ku Koncesnej zmluve preČítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú oprávnenými zástupcami.

Za Obstarávateľa Za Koncesionára
V Liptovskom Mikuláši, dňa V Liptovskom Mikuláši, dňa

Ing. Ján BlcháČ, PhD. JL aréna s.r.o.
primátor mesta Ján Laco, konateí

JL aréna s.r.o
Ing. Jozef Kasanický, konateľ
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Zimný štadičn Liptovský MikuIš

Výkaz činností pri prevádzkovani v priebehu kalendárneho roka

Příloha koncesnej zmluvy č.2

Vymedzenie úkonov správy a prevádzky Koncesného majetku

Druh činnosti Servis, Údržba a zabezpečenie Sezónnosť Zima, Jar, Periodicita: RočneMeaiac,
Čisto potřebných služieb Komentár, upresnenie, spresnenie a vynsedzenie časti... LeEo,Jeseň,Celoročsie Týždeň,Denne,Nárazovo Zabezp.Čue

Elektrická e r.rgia

1 dodávka el. eee-gie zimný štadió%utrojovňa C O Koncesionár
2 bočná údržba ra‘adeni výmena vypnačov,rásuviek,sv.etidiel ap. C P. Koncesjonár

la2R,lsSr, v smysle olatnej
3 revizie el. zariadeni kontrola ieti, b!eskozvouu C legislativy goncesionár

4 ťradná ukú‘ska el. rozv000y kontrola nieti b eskozvoau C lslOr, v zmyuie pI egislabyy Xonceso,ú‘
5 bežné opravy ti. ear,adeni výmena vypinačov,rá suvi ek,svitidiei ap. C N Konces‘onar
6 bežné opravy el, zariadení lokáme opravy poškodenýrh rariaden3 a kábioe C N Konceoior,ás
7 rekonštrukcia el. siete výmena kabeláže výmena rorvádzačov... C N,piánovane Obstarávater

Voda

S dodávka pitnek vody aimný štadión,strojovža C D Konces,onár
9 dodávka úžitkovej vody vlastný zdroj,atadiánJrolba/,strojovňa /chl,v,/ C D lčoncesionár

10 dodávka teplej vody zimný štadión,strojovňa C D Koncesionár
11 bežná údržba vodovod. zariadeni výmena teuneni,ventilov,tprch. Ružlc a hatěni C N Koncesionár
12 nevizřa požiarrzych hydrarntov kontrola požiarnych systémov-voda, hydrantov... C v zrnysle platnej leginlatiys concesionár

13 bytné opravy vodovodu výmena teanenl,ventilov,sprch. ružic,ararntúrbaterií C N Koncesionár
14 bežné opravy vodovodu lokáme opravy poškodených potrubí C N Koncesionár

15 beiné opravy vodovodu výmena potk. zriaď. predmezov, hatérie,misy,pboáre C N Koncesionár
3.6 rekonltrukcia rozvodov výmena ucelených celkov rozvodu C N, plánovane Obtarávater
ti opravy datd‘ových rýň a zvodov lokáme opravy výmeny potrubí J Rabou C N Koncesionár
13 Čistenie kolov dažďových zvodov C N Koncesionár

«streit

Iq dodávka tepla zimný ttadión,strojovňa Z, vykur. obdob,e D konceaienár
20 bežrá údržba Oc odvzduiňovanie, výmena I ennenaa P. Z, vykur. obdobie N lconcenionár

21 bežné opravy Ůic výmena teunen, ver.taov, a‘amt,3.r /gutové ventily‘ C N Konceslonár
22 bežné opravy Úlc lokáhe opravy poškodených pot‘ubi C N Konce,ionár
23 bežná opravy Úl( výmena poikodených rad[átorov C N,plánovane Konceslonár
24 rekonttrukcia rozvodov výmena ucelených celk Ov rozvodu C N, plánovane Obttarávatd‘

Kan aliaJ cia

čiste,e odpadov,opravy WC. tesresi.
25 bežná údržba kanaldácie splac‘vače,psoá‘e C N Koncesloenáa
26 údržba rozovodov hl. kand. ústroje hlavnej kana cačnej vervy . pripojky J N Obstarávater
27 balná údržba kanalizačných kašav čistenie sborných kana zač, kotov C N Konc€slonár
23 bežné opravy kanallzácle výmena tevneni, odpadov,tasti rotvodov C N Konceslonár
29 belné opravy kanalicárie lokáme opravy poškodených potrubí C N Koncesionár
3D bežné opravy kanalizácie výmena poik. zniaďovacich predmelovsanita C N l(onceslonár
31 rekonštrukcla výmena ucelených cvikov rozyodov C N,plánovane obstarávater

PO a CO

32 ses-ais PO kontrola. revizie has. prístrojov.hydrantov C 1cR Kancetionár
33 tervis CO kontrola snírnačov, sirény C Ix Koncesionár
34 tkolenie pracovnici C lzR Koncesionář
35 Revizie PO a CO kontrola syotémov CO a PO /payíán/ C lze Koncealonár

36 opravy PO nákup požiannej výzbroje/hauiace prístorje,navijáky/ C N Konceslonár

37 požiarne snímače a hlásiče kontrola, oprava, revizie C N, v annytle platnej legislativy Koncesionár
BOZP

33 půslcytnutie ochr. prostr. mydlo, ochr, krémy. . C v zmytle platnej legislativy Koncesionár

39 pockytnutie orbr. odevov montérky, prac. Obuv . C v smysle platnej legislativy Koncesionár
40 Školeno C vnnytle platnej legislativy Konceslonár

Výroba radu etroiovňa
41 ovs-vs cb!adiacej techniky L 1cR Koncesionár
42 kontrola chladiacej techr.:ny čuchová, vizuálna,velín C calodenne Koenceslonár
43 bežná údržba chladacei techp ty eetnenia... C N Koncesionár
44 školenia strojnikov C nsr podra legislatívy Koncesionár
45 revizie chlad. Za.iadeni podra platnej legislativy Koncesioeiár
45 kontrola detektorov na NH C celodenne Koncesionár
47 oalková a úradné skútky chladenia C podra plaenej legblalivy Koncesionár

Uhy taráva cer,
46 rekor,knrukcia kompresory,rocvody,rhl. Veže Ia,L plánovane koncesionár

Údržba radu

49 hladenie, zametanie, brúsenie rolba C podEa potřeby Konces,onár
výmena filtrov, oleja, ložíek, tesnenia, drobného

50 bežná údržba rolby upotrebného materiálu C D Koncesionár
výmena batédl, generálna oprava motorov, hydrauliky

Sl generálna oprava rolby pohonu C N Obstarávater
52 údržba mantivelov C N, plánovane Koncesionár

53 údrž.držiak.ochrann. Skiei oprava závltov, výmena gum.tesnenLeiement.a.p. C N, plánovane Koncesiondr
54 maroyanie žiar, reklám na rade C 3srok Koncesionár
55 údržba bránok výmena uieti, zváranle C N Koncesionár
56 Šp anovani e ochr. Sien C N Konceiionár



57 rekanžtruka výmena rozvodny v I‘adovej plocbe a stavebná Čatt C N.plónovane Obstarávatet
SS rek[amy,výmena pletialeiel vktadanie ‚ekldm,výmena potkodených pleslskiel C N Konceaionár
59 výmena ochranných sk‘el C N Koncesionár

-

Upratovanie
60 Upratovanie Itatne sprchy, WC,tnibúny,vnúc. prientory D Koncesionár
61 upratovanie jvonk prieucory ně arodl‘,sneh,odpad,lishe C jN Konceaionár
62 tipratovanie jchodniky,vonk. priestory v okolí štadični C N Obstarávat«
63 odvaz odpadu Ikomunv,trenÝ, b,logicvý. C T Kons4oná,

Vzduchotechnika

‘F‘ údržba a be2né opravy kontrola, oprava rozovodov,výmena filtrov (c N Konceslonir
65,reva‘a uyucbnov vzecl‘ote:hniky lsročne Koncesionár

Zabezpečovací sténz

65 pr,estorové pohybové č‘dIS jkontrola, oprava, revisie C N Koncealonár
67 údržba a ko. nystémDv napojených na FCO JsaErola oprava, revírie C N Koncesioniár
68 kotro[a + údržba kamerových systémov kontrola, oprava, revitle C N Koncesionár

kontrola + údržha vstupných p1- curni lsetoa a Obstarávat«
59 mult‘mediálnej ‘kocky nad ladovoa plochou kontrola, oprava, reviale C N hokejový klub

Strecha

fäatávan e stehu z oulrechy v pruace r n,ka
70 ahadaovanie uren u poškod en,a stresr-e, kosS trukci e N Konceuionár
71 h avar‘1nÉ stavy vúčděeh orzzsa 1‘u N Obstarávat«
72 loki‘na ooraya zatekan‘í C N Xorscenionir

Ostatné

73 Havárie spůaobené technickým stavom budovy C N ltarávateí
stavebná čas€-strechafasády,vnútorne povrc lly

74 tekor,štrakcie omietky,malby,výplne okná.. C plánavane Obtcarávater
75 lokilne opravy spčsůbujúce opakovanie oprávanú Ianů odscavku C N Obstarávat«
76 Gežné opravy výmena požkoder,ej okenrsejdvtrove1 vpplne C N koncesionár


