
                                                                                PRÍLOHA č.: 3 

                            Vymedzenie rozsahu užívania Koncesného majetku Obstarávateľom. 

 

Obstarávateľ je počas Koncesnej lehoty oprávnený užívať Koncesný majetok len v presne vymedzenom rozsahu 

a spôsobom, ktorý je definovaný v tejto prílohe, prostredníctvom žiakov základných škôl a predškolských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce, (ďalej tiež ako „Mestské školy"), mestských športových klubov.  

Rozsah užívania: 

 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2014 do 1.3.2015 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2015 do 1.3.2016 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2016 do 1.3.2017 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2017 do 1.3.2018 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2018 do 1.3.2019 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2019 do 1.3.2020 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2020 do 1.3.2021 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2021 do 1.3.2022 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2022 do 1.3.2023 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2023 do 1.3.2024 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2024 do 1.3.2025 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2025 do 1.3.2026 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2026 do 1.3.2027 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2027 do 1.3.2028 

• 270 hodín, pre žiakov počas prevádzky zimného štadióna od 1.10.2028 do 1.3.2029 

 

• 32 hodín, pre firmu Wienerberger slovenské tehelne, spol. s. r.o. Tehelná 5, 95301 Zlaté Moravce, od 1.10. 2014 

do 1.3.2015 a každý nasledujúci kalendárny rok v rovnakom časovom období a rozsahu počas platnosti zmluvy 

medzi obstarávateľom a firmou Wienerberger slovenské tehelne, spol. s. r.o. Tehelná 5, 95301 Zlaté Moravce, 

ktorá bude priložená v prílohe č.: 6  v ktorej je uvedený zoznam platných (neukončených) zmlúv, ktoré súvisia s 

užívaním Koncesného majetku.   

 

Koncesionár poskytne: 

 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2014 do 1.3.2015 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2015 do 1.3.2016 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2016 do 1.3.2017 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2017 do 1.3.2018 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2018 do 1.3.2019 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2019 do 1.3.2020 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2020 do 1.3.2021 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2021 do 1.3.2022 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2022 do 1.3.2023 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2023 do 1.3.2024 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2024 do 1.3.2025 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2025 do 1.3.2026 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2026 do 1.3.2027 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2027 do 1.3.2028 

• 202 hodín pre verejnosť na verejne korčuľovanie od 1.10.2028 do 1.3.2029 

 

 

            Zmluvné strany sa môžu v osobitných prípadoch dohodnúť, že Koncesionár umožní Obstarávateľovi využiť 

Koncesný majetok na účely športových alebo kultúrno-spoločenských podujatí a to minimálne 60 dní pred 

uskutočnením podujatia. Finančné a iné podmienky takéhoto využitia Koncesného majetku si zmluvné strany   dohodnú 

osobitne v každom individuálnom prípade. Obstarávateľ zabezpečí všetky potrebné povolenia k podujatiu. 
 

 

 


