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Dôvodová správa 
 

 Koncesná zmluva na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 
DOPLNENIE  

 
 

 
Na rokovaní Finančnej komisie dňa 16.10.2014 boli k návrhu Koncesnej zmluvy 

predložené pripomienky, ktoré boli následne premietnuté do textu Koncesnej zmluvy.  
 

Po rokovaní finančnej komisie  sa mení znenie čl. V ods. 7  a 8  zmluvy nasledovne 
(vypustený text je prečiarknutý, doplnený text je vyznačený farebne): 
 
7. V prípade, ak vznikne potreba vykonania rekonštrukcie, ktorú je v zmysle tejto zmluvy 
povinný podľa Prílohy č. 2 vykonať a/alebo zabezpečiť Obstarávateľ a  Koncesionár na vznik 
takejto potreby Obstarávateľa včas upozornil a Obstarávateľ napriek takémuto upozorneniu 
potrebnú rekonštrukciu nevykonal v primeranej lehote (najmenej deväťdesiatdňovej) určenej 
vo výzve doručenej Obstarávateľovi Koncesionárom v predmetnom upozornení, je takúto 
rekonštrukciu oprávnený vykonať Koncesionár, a to sám alebo prostredníctvom tretích osôb 
na náklady Obstarávateľa.  Náklady takto vynaložené Koncesionárom  budú vysporiadané 
spôsobom uvedeným v ods. 8 tohto článku zmluvy. Ak v súvislosti s tým bude musieť 
Koncesionár prerušiť poskytovanie služieb spojených s prevádzkou Zimného štadióna pôjde o 
Nútenú odstávku spôsobenú Obstarávateľom (ďalej tiež ako „Nútená odstávka spôsobená 
Obstarávateľom"). K nútenému prerušeniu poskytovania služieb spojených s prevádzkou 
Zimného štadióna môže dôjsť aj z dôvodov na strane Koncesionára, vtedy pôjde o Nútenú 
odstávku spôsobenú Koncesionárom, a to v prípade, ak Koncesionár nebude Koncesný 
majetok udržiavať v riadnom stave a nebude riadne zabezpečovať jeho Údržbu a prevádzku, 
ktorú je povinný vykonať Koncesionár podľa tejto zmluvy a uhrádzať náklady s tým spojené 
(ďalej  tiež ako „Nútená odstávka spôsobená Koncesionárom").  V prípade Nútenej odstávky 
spôsobenej Obstarávateľom znáša všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s takouto 
nútenou odstávkou Obstarávateľ, v prípade Nútenej odstávky spôsobenej Koncesionárom 
znáša všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s takouto nútenou odstávkou Koncesionár. 
 
8.V prípade potreby vykonávania     rekonštrukcie podľa Prílohy č. 2 Obstarávateľom, ak ju 
ani v lehote (najmenej deväťdesiatdňovej) stanovenej vo výzve doručenej Obstarávateľovi 
tento nevykoná v lehote uvedenej v tejto výzve, je   Koncesionár je oprávnený požadovať od 
Obstarávateľa náhradu nákladov vykonania takejto rekonštrukcie vykonanej a/alebo 
zabezpečenej Koncesionárom podľa ods. 7 tohto článku zmluvy. Koncesionár má nárok na 
náhradu nákladov vykonania takejto rekonštrukcie. Forma úhrady a splatnosť nákladov bude 
riešená dohodou zmluvných strán.  
  

 
 
 
 
 
 



 
 

Návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. /2014  
z 39. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 21.10.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Koncesná zmluva na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí MZ konanom dňa 
21.10.2014  
p r e r o k o v a l o 

Návrh Koncesnej zmluvy na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna medzi Mestom 
Zlaté Moravce ako obstarávateľom a Hokejovým klubom HC Zlaté Moravce, Továrenská 1 
Zlaté Moravce, IČO: 34009671 ako koncesionárom  
s c h v a ľ u j e   

podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Koncesnú zmluvu na služby spojené 
s prevádzkou Zimného štadióna medzi Mestom Zlaté Moravce ako obstarávateľom 
a Hokejovým klubom HC Zlaté Moravce, Továrenská 1 Zlaté Moravce, IČO: 34009671 ako 
koncesionárom podľa predloženého návrhu zmluvy a predloženej zmeny čl. V ods. 7 a 8, 
pričom schválené znenie Koncesnej zmluvy tvorí Prílohu k tomuto uzneseniu 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 21.10.2014 
 

  Ing. Peter Lednár, CSc. 
        primátor mesta 

 
 
                 

Mgr. Roman Šíra 
prednosta MsÚ 



 

 
 


