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Bod 5) - 1 
 
Dôvodová správa k bodu rokovania 
 
 

Pôvodný zámer prevádzkovania Zimného štadióna v Žiari nad Hronom vychádzal z predpokladu, že 

spoločnosť SPORT TREND s.r.o. bude v podnájomnom vzťahu, pričom nájomcom bude spoločnosť 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. a prenajímateľom Mesto Žiar nad Hronom. Spoločnosť 

SPORT TREND s.r.o. mala byť prijímateľom dotácie a zároveň aj poskytovateľom služby prenájmu ľadovej 

plochy. Podľa nového návrhu bude spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

prijímateľom dotácie a spoločnosť SPORT TREND s.r.o. sa stane prevádzkovateľom ľadovej plochy, za čo 

bude platiť nájomné. Okrem iného vypadne zo zmluvy ustanovenie o povinnosti Mesta Žiar nad Hronom, ako 

prenajímateľa, poskytovať dotáciu spoločnosti SPORT TREND s.r.o., ako nájomcovi zimného štadióna. 

Týmto sa spoločnosť SPORT TREND s.r.o. stane poskytovateľom služby za odplatu, bude mať povinnosť 

realizovať na vlastné náklady športovú činnosť hokejového klubu, poskytovať bezodplatne ľadovú plochu vo 

vymedzenom čase organizáciám určeným Mestom Žiar nad Hronom a poskytovať ľadovú plochu verejnosti. 

Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. po vložení majetku vstúpi do nájomného 

vzťahu ako prenajímateľ, pričom všetky zúčtovacie vzťahy s Mestom Žiar nad Hronom budú prebiehať 

obdobne, ako pri ostatných športoviskách. 
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

A. schvaľuje:  

 

do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom 

A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“)  

 

nepeňažný vklad spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 

Žiar nad Hronom, pozostávajúci z nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom: 

1) zapísaných na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, a to:  

• stavba so súpisným číslom 1517 s popisom stavby „Zimný štadión“, postavená na nasledovných 

pozemkoch: 

- CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 296 m2, 

- CKN parcela č. 1676/9 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 295 m2, 

- CKN parcela č. 1672/10 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 150 m2, 

- CKN parcela č. 1672/11 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 297 m2 

- CKN parcela č. 1674/8 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 118 m2, 

• stavba so súpisným číslom 1517 s popisom stavby „čpavkáreň“, postavená na  pozemku CKN 

parcele č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 259 m2, 

• stavba so súpisným číslom 1516 s popisom stavby „šatňa pre ľadovú plochu“, postavená na  

pozemku CKN parcele č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 198 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1673/11 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 67 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/9 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 299 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1672/2 – ostatné plochy o celkovej výmere 101 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1672/10 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 150 m2, 

 

2) zapísaných na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, a to:  

• pozemok CKN parcela č. 1673/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 286 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 296 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 198 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 259 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/8 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 233 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1673/13 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 424 m2, 

 

3) majetku nezapísaného na liste vlastníctva: 

a) zastrešenie zimného štadióna, ktoré tvoria nasledovné stavebné objekty, v zmysle Kolaudačného 

rozhodnutia č. 4366/2003 zo dňa 13.11.2003 :   

- SO 01 zastrešenie zimného štadióna,  

- IO 01 preložka VN 22 kV,  

- IO 02 preložka NN prípojok,  

- IO 04 preložka vodovodu,  

- IO 05 dažďová a drenážna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 1672/2, 

1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 1676/6, 1674/4,  

v katastrálnom  území Žiar nad Hronom, 

b) betónová plocha, postavená na CKN parcele č. 1673/3, 

c) hnuteľné veci, 
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so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, ktorých hodnota je podľa znaleckého posudku č. 49/2018 zo 

dňa 21.08.2018, vyhotoveného Ing. Milanom Marcibálom, ul. Nová č. 48, 966 22 Lutila, znalec v odbore 

stavebníctvo, vo výške 774 000,00 Eur. Nepeňažný vklad sa do základného imania Spoločnosti započítava 

v hodnote 712 000,00 Eur. Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať záväzok na nový 

nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti v hodnote 712 000,00 Eur.  

 

 

B. schvaľuje:  

 

zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 

IČO: 31 609 651, so sídlom A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“), pričom 

základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 2 342 000,00 Eur na celkovú výšku 3 054 000,00, 

t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu 712 000,00 Eur, a to:  

 

nepeňažným vkladom spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 

965 01 Žiar nad Hronom, pozostávajúcim z nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom: 

1) zapísaných na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, a to:  

• stavba so súpisným číslom 1517 s popisom stavby „Zimný štadión“, postavená na nasledovných 

pozemkoch: 

- CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 296 m2, 

- CKN parcela č. 1676/9 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 295 m2, 

- CKN parcela č. 1672/10 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 150 m2, 

- CKN parcela č. 1672/11 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 297 m2 

- CKN parcela č. 1674/8 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 118 m2, 

• stavba so súpisným číslom 1517 s popisom stavby „čpavkáreň“, postavená na  pozemku CKN 

parcele č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 259 m2, 

• stavba so súpisným číslom 1516 s popisom stavby „šatňa pre ľadovú plochu“, postavená na  

pozemku CKN parcele č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 198 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1673/11 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 67 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/9 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 299 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1672/2 – ostatné plochy o celkovej výmere 101 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1672/10 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 150 m2, 

 

2) zapísaných na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, a to:  

• pozemok CKN parcela č. 1673/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 286 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 296 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 198 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 259 m2,  

• pozemok CKN parcela č. 1673/8 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 233 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 1673/13 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 424 m2, 

 

 

3) majetku nezapísaného na liste vlastníctva: 

a) zastrešenie zimného štadióna, ktoré tvoria nasledovné stavebné objekty, v zmysle Kolaudačného 

rozhodnutia č. 4366/2003 zo dňa 13.11.2003 :   

- SO 01 zastrešenie zimného štadióna,  

- IO 01 preložka VN 22 kV,  

- IO 02 preložka NN prípojok,  
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- IO 04 preložka vodovodu,  

- IO 05 dažďová a drenážna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 1672/2, 

1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 1676/6, 1674/4,  

v katastrálnom  území Žiar nad Hronom, 

b) betónová plocha, postavená na CKN parcele č. 1673/3, 

c) hnuteľné veci, 

 

so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, ktorých hodnota je podľa znaleckého posudku č. 49/2018 zo 

dňa 21.08.2018, vyhotoveného Ing. Milanom Marcibálom, ul. Nová č. 48, 966 22 Lutila, znalec v odbore 

stavebníctvo, vo výške 774 000,00 Eur. Nepeňažný vklad sa do základného imania Spoločnosti započítava 

v hodnote 712 000,00 Eur. Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať záväzok na nový 

nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti v hodnote 712 000,00 Eur. 
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 
Mestské zastupiteľstvo  

 

ruší  

 

Uznesenie MsZ č. 100/2017 zo dňa 16. októbra 2017, ktorým bolo schválené:  
 
Ukončenie prenájmu nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,  a to: 

A. zapísaných na LV č. 1136: 

a) CKN parcela č. 1673/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2 , 
b) Šatňa pre ľadovú plochu,  súpisné číslo 1516, na CKN parcele č.  1673/6,  
c) Zimný štadión, súpisné číslo 1517, na CKN parcelách č. 1673/7, 1672/10, 1672/11, 1673/5, 

1674/8 a 1676/9,   
 

B. zapísaných na LV č. 3327: 
a) CKN parcela č. 1673/3 – zastavané plochy a nádvoria,  
b) CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria, 
c) CKN parcela č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria, 
d) CKN parcela č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria, 
e) CKN parcela č. 1673/8 – zastavané plochy a nádvoria, 

 
C. nezapísaných na LV: 

a) zastrešenie zimného štadióna, ktoré tvoria nasledovné stavebné objekty :   
- SO 01 zastrešenie zimného štadióna,  
- IO 01 preložka VN 22 kV,  
- IO 02 preložka NN prípojok,  
- IO 04 preložka vodovodu,  
- IO 05 dažďová a drenážna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 

1672/2, 1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 
1676/6, 1674/4,  v katastrálnom  území Žiar nad Hronom, 

b) betónová plocha, postavená na CKN parcele č. 1673/3, 
c) hnuteľné veci. 

 

- nájom bude ukončený ku dňu 31.12.2017, nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu 

spoločnosti TECHNICKÉ SLUŹBY Žiar nad Hronom, s.r.o. od 1.11.2017 

 

- pre nájomcu: 

SPORT TREND, s.r.o. 

so sídlom: Šoltésovej 22 

965 01 Žiar nad Hronom  

IČO: 44 502 800 

zapísaná v Obchodnom registri OS v Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15788/S 
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

ruší  

 

Uznesenie MsZ č. 101/2017 zo dňa 16. októbra 2017, ktorým bol schválený:  
 
V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer 
prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľností nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,  a to: 

A. zapísaných na LV č. 1136: 
a) CKN parcela č. 1673/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2 , 
b) CKN parcela č. 1673/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 , 
c) CKN parcela č. 1672/2 – ostatné plochy o výmere 101 m2 , 
d) Šatňa pre ľadovú plochu,  súpisné číslo 1516, na CKN parcele č.  1673/6,  
e) Zimný štadión, súpisné číslo 1517, na CKN parcelách č. 1673/7, 1672/10, 1672/11, 1673/5, 

1674/8 a 1676/9,   
 

B. zapísaných na LV č. 3327: 
a) CKN parcela č. 1673/3 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 3 286 m2,  
b) CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 4 296 m2, 
c) CKN parcela č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 198 m2, 
d) CKN parcela č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 259 m2, 
e) CKN parcela č. 1673/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 233 m2, 
f) CKN parcela č. 1673/13 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 424 m2, 

 
C. nezapísaných na LV: 

 
d) zastrešenie zimného štadióna, ktoré tvoria nasledovné stavebné objekty :   

- SO 01 zastrešenie zimného štadióna,  
- IO 01 preložka VN 22 kV,  
- IO 02 preložka NN prípojok,  
- IO 04 preložka vodovodu,  
- IO 05 dažďová a drenážna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 

1672/2, 1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 
1676/6, 1674/4,  v katastrálnom  území Žiar nad Hronom, 

e) betónová plocha, postavená na CKN parcele č. 1673/3, 
f) hnuteľné veci. 

 
- za cenu: 1€/ za rok/ za celý predmet nájmu 
- účel nájmu: prevádzkovanie zimného štadióna  
- doba nájmu: neurčitá od 1.1.2018/ určitá 41 rokov od 1.1.2018 
- nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu spoločnosti SPORT TREND, s.r.o. a spoločnosti 

STENERGYS, s.r.o. 
 

- pre žiadateľa: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Honom, spol. s r.o. 
So sídlom : A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 31 609 651 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 
2034/S 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Nájomca zabezpečí rekonštrukciu zimného štadióna.  
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

ruší  

 

Uznesenie MsZ č. 131/2017 zo dňa 11. decembra 2017, ktorým bol schválený:  
 
Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom,  a to: 
 

A. zapísaných na LV č. 1136: 
a) CKN parcela č. 1673/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2 , 
b) CKN parcela č. 1673/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 , 
c) CKN parcela č. 1672/2 – ostatné plochy o výmere 101 m2 , 
d) Šatňa pre ľadovú plochu,  súpisné číslo 1516, na CKN parcele č.  1673/6,  
e) Zimný štadión, súpisné číslo 1517, na CKN parcelách č. 1673/7, 1672/10, 1672/11, 1673/5, 

1674/8 a 1676/9,   
 

B. zapísaných na LV č. 3327: 
a) CKN parcela č. 1673/3 – zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 3 286 m2,  
b) CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 4 296 m2, 
c) CKN parcela č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 198 m2, 
d) CKN parcela č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 259 m2, 
e) CKN parcela č. 1673/8 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 233 m2, 
f) CKN parcela č. 1673/13 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 424 m2, 

 
C. nezapísaných na LV: 

 
a) zastrešenie zimného štadióna, ktoré tvoria nasledovné stavebné objekty :   

- SO 01 zastrešenie zimného štadióna,  
- IO 01 preložka VN 22 kV,  
- IO 02 preložka NN prípojok,  
- IO 04 preložka vodovodu,  
- IO 05 dažďová a drenážna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 

1672/2, 1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 
1676/6, 1674/4,  v katastrálnom  území Žiar nad Hronom, 

b) betónová plocha, postavená na CKN parcele č. 1673/3, 
c) hnuteľné veci. 

 
- za cenu: 1€/ za rok/ za celý predmet nájmu 
- účel nájmu: prevádzkovanie zimného štadióna  
- doba nájmu: určitá 41 rokov od 1.1.2018 
- nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu spoločnosti SPORT TREND, s.r.o. a spoločnosti 

STENERGYS, s.r.o. 
 
- pre žiadateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Honom, spol. s r.o. 
So sídlom : A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 31 609 651 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 
2034/S 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Nájomca zabezpečí rekonštrukciu zimného štadióna.  
 
Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  31.10.2017 do 
15.11.2017. 
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

schvaľuje:  

 

- základné zmluvné podmienky dodatku č. 3 Nájomnej zmluvy č. 2024/2010 zo dňa 31.05.2010 v zmysle 

jej dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2011 a v zmysle jej dodatku č. 2 zo dňa 15.10.2015, uzatvorenej medzi 

Mestom Žiar nad Hronom ako prenajímateľom a spoločnosťou SPORT TREND s.r.o. ako nájomcom, za 

účelom prevádzkovania zimného štadiónu: 

a) zmena nájomného: nájomca bude zaviazaný uhrádzať nájomné v sume 35.000 EUR bez DPH za 

kalendárny rok, 

b) prenajímateľ preberá zodpovednosť za spôsobilosť predmetu nájmu na jeho prevádzkovanie 

nájomcom. Prenajímateľ najmä zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v oblasti 

protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, 

predpisov týkajúcich sa verejného zdravotníctva a pod., 

c) prenajímateľ preberá povinnosť zabezpečiť nájomcovi na vlastné náklady poskytovanie služieb 

súvisiacich s užívaním predmet nájmu (voda, el. energia a pod.), 

d) prenajímateľ bude povinný vykonávať na predmete nájmu na vlastné náklady opravu a údržbu, 

vrátane bežných opráv, 

e) prenajímateľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybudovať a udržiavať v predmete nájmu ľadovú plochu 

počas celej prevádzkovej doby (prevádzkovou dobou je 9 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov, spravidla od augusta do konca apríla), ktorú bude prevádzkovať spol. SPORT TREND, 

f) nájomca je povinný sprístupniť Mestu Žiar nad Hronom a jeho organizáciám (predovšetkým materské 

a základné školy) bezodplatne vstup na ľadovú plochu v rozsahu najmenej 2,5 hodiny počas každého 

kalendárneho dňa počas celej prevádzkovej doby, 

g) nájomca je povinný sprístupniť verejnosti na účely verejného korčuľovania ľadovú plochu v rozsahu 

5 hodín za kalendárny týždeň počas celej prevádzkovej doby, pričom najmenej polovica z uvedeného 

rozsahu musí byť verejnosti sprístupnená počas víkendov (sprístupnenie je za odplatu), 

h) spoločnosť SPORT TREND bude mať právo na alikvotné zníženie nájomného v prípade, ak 

prenajímateľ nezabezpečí vytvorenie a udržanie ľadovej plochy počas celej prevádzkovej doby, z 

dôvodov, za ktoré zodpovedá prenajímateľ, 

i) zaniká povinnosť prenajímateľa uhrádzať nájomcovi dotáciu na prevádzku zimného štadióna v sume 

17 504 EUR ročne, 

j) po uplynutí doby nájmu pred uplynutím doby odpisovania technického zhodnotenia (týkajúce sa 

projektovej a inžinierskej činnosti, ktorú v súčasnosti vykonáva nájomca a ktorá nie je vyčíslená)  na 

predmete nájmu nájomcom, ak nedôjde k dohode o predĺžení  doby nájmu,  zmluvné strany dohodnú 

spôsob vysporiadania technického zhodnotenia neodpísaného nájomcom ku dňu uplynutia doby 

nájmu, 

k) nájomca sa zaväzuje, že v priebehu 5 hokejových sezón zabezpečí minimálne dve mládežnícke 

kategórie žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ, ktoré budú prihlásené do súťaží organizovaných SZĽH. Začiatok 

prvej sezóny sa rozumie september prvého spustenia ľadovej plochy. Nájomca zabezpečí udržanie a 

rozvoj týchto kategórií a plynulý prechod do novovytvorených vyšších mládežníckych vekových 

kategórií. 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 
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