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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. koncepčné riešenie centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina.

II.

poveruje
1. primátora mesta vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k definitívnemu
doriešeniu fungovania spoločnosti s názvom Správa športových zariadení mesta
Žilina, s.r.o.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Žilina, v zmysle ktorých je nakladanie s majetkom mesta vyhradené mestskému
zastupiteľstvu.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho príjmovú aj výdavkovú časť.
Materiál bol prerokovaný v:
- komisii športu, ktorá odporúča MZ na jeho najbližšom zasadnutí schváliť koncepčné
riešenie centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina a poveriť primátora
mesta vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k definitívnemu doriešeniu fungovania
spoločnosti s názvom Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
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MATERIÁL
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 174/2020 konaného dňa 28.09.2020
bolo vedenie mesta Žilina požiadané o prípravu materiálu, ktorý bude reflektovať závery
analýzy realizovateľnosti centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina tak, aby
mestské zastupiteľstvo prijalo schvaľovacie akty potrebné pre zahájenie činnosti Správy
športových zariadení v meste Žilina s účinnosťou od 1.7.2021.
Za týmto účelom zriadil primátor mesta projektový tím v zložení:
Ing. Jaroslav Koválik – vedúci projektového tímu –konateľ MKP, s.r.o.
Ing. Jozef Pollák – konateľ ŽILBYT, s.r.o.
JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. – vedúca odboru právneho, majetkového a verejného
obstarávania MsÚ
Mgr. Ing. Radoslav Machan – vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ
Ing. Pavol Vaščák, PhD. – vedúci odboru ekonomického MsÚ
Úlohou projektového tímu bolo zadefinovať postup centralizácie správy športových zariadení
vo vlastníctve mesta Žilina.
Z procesu analýzy alternatív centralizácie správy športových zariadení bola vybraná ako budúci
správca športových zariadení Mestská krytá plaváreň, s.r.o.:
I. Definícia majetkového rozsahu súvisiaceho so športovými zariadeniami
II. Schvaľovacie akty centralizácie správy športového zariadení
I. Definícia majetkového rozsahu súvisiaceho so športovými zariadeniami
Pri úvodnej analýze realizovateľnosti centralizácie športových zariadení dospel projektový tím
k záveru, že projekt je zmysluplne realizovateľný pri zariadeniach, ktoré nie sú v správe škôl
a školských zariadení. Primárnym dôvodom vedúcim k tomuto záveru je fakt, že podstatnú časť
nákladov športových zariadení, ktoré sú v správe škôl a školských zariadení pokrýva štátny
rozpočet v rámci prenesenej pôsobnosti. Z tohto pohľadu sa preto javí ako neefektívne
realizovať akýkoľvek zásah do systému správy a financovania tohto druhu majetku a tým
potenciálne ohroziť dofinancovanie časti nákladov štátnym rozpočtom.
Na základe uvedeného zistenia projektový tím ustálil, že predmetom centralizácie správy
športových zariadení budú nasledovné športové zariadenia:
a) zimný štadión a tréningová hala v správe ŽILBYT, s.r.o.
b) mestská krytá plaváreň v správe MKP, s.r.o.
c) športová hala na ulici V. Javorku v správe Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina
d) vonkajšie športové a atletické areály v správe mesta Žilina na Oravskej ceste a na Vodnom
diele Žilina
Ad a) Zimný štadión a tréningová hala
Právny stav:
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Zimný štadión a tréningová hala sú majetkom mesta a v súčasnosti sú v správe spoločnosti
ŽILBYT, s.r.o. na základe mandátnej zmluvy.
Súčasťou zariadenia, resp. správy zariadenia je/sú nasledovný majetok, zamestnanci a právne
vzťahy:
1. nehnuteľnosti:
-

stavba „Zimný štadión“, súpisné číslo 573, postavený na pozemku KN-C 3238/1
stavba „Tréningová hala pri zimnom štadióne“, súpisné číslo 8340, postavená na
pozemkoch č. KN-C 3242/8, 3242/9, 3243/7 a 3243/8
pozemok č. KN-C 3238/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5260 m2
pozemok č. KN-C 3242/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m2
pozemok č. KN-C 3242/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 720 m2
pozemok č. KN-C 3242/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1786 m2
pozemok č. KN-C 3243/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 511 m2
pozemok č. KN-C 3243/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2
pozemok č. KN-C 3243/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2
pozemok č. KN-C 3270/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2232 m2
pozemok č. KN-C 3270/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2, zapísaných
na LV č. 1100, kat. úz. Žilina

2. Hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta uvedený v prílohe č. 1 k tomuto materiálu.
Súčasťou hnuteľného majetku, ktorý je nevyhnutný na prevádzku zimného štadióna je zároveň
Rolba WM Manoth electric a drobný hnuteľný majetok. Obe majetkové položky sú v súčasnosti
vo vlastníctve spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
3. Zamestnanci spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., ktorá v súčasnosti vykonáva správu športového
zariadenia na základe mandátnej zmluvy v členení:
Názov funkcie
Vedúci správy ZŠ
Odborný referent správy ZŠ
Rolbista, pomocný pracovník, údržbár
Obsluha strojovne
Vrátnik
Upratovačka
Spolu

Počet zamestnancov
1
1
3
4
3
2
14

Detailné údaje týkajúce sa jednotlivých zamestnancov sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto
materiálu.
4. Právne vzťahy pozostávajúce z nasledovných zmlúv:
Nájomné zmluvy:
Nájomca
Vladimír Borko T 613
Ladislav Králiček LAKRA
PRES, s.r.o.

Doba nájmu
od 1.5.2019
neurčitá
od 1.11.2018
neurčitá
od 6.9.2019
neurčitá
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MsHKM Žilina, a.s.
VLCI ŽILINA a.s.

19.11.2020
01.10.2019

31.12.2023
31.12.2023

Ostatné zmluvy:
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
All Security, s.r.o.
Zmluva o kúpe prenajatej veci – rolba
SZĽH Infra, s.r.o.

Od 01.11.2018 na dobu
neurčitú
Od 01.01.2019, 60 splátok
po 2.500,- € bez DPH

Detaily jednotlivých vyššie uvedených zmlúv sú uvedené v prílohe č. 3 tohto materiálu.
Ad b) Mestská krytá plaváreň
Právny stav:
Mestská krytá plaváreň je majetkom mesta Žilina a v súčasnosti je v správe MKP, s.r.o. na
základe nájomnej zmluvy.
Súčasťou zariadenia, resp. správy zariadenia je/sú nasledovný majetok, zamestnanci a právne
vzťahy:
1. Nehnuteľnosti:
-

stavba, súpisné číslo 1765 na parcele KN-C č. 5147/1,
parcela č. KN-C 5147/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4753 m2
parcela č. KN-C 5146/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15577 m2
parcela č. KN-C 5146/16, ostatné plochy o výmere 93 m2
parcela č. KN-C 5146/17, ostatné plochy o výmere 1173 m2
parcela č. KN-C 5146/18, ostatné plochy o výmere 1341 m2
parcela č. KN-C 5146/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2, zapísané na
LV č. 1100, kat. úz. Žilina.
Súčasťou areálu mestskej krytej plavárne sú aj pozemky:
-

parcela č. KN-C 5146/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 372 m2 (získaná do
majetku mesta na základe zámennej zmluvy uzatvorenej s Ing. Romanom Holienčíkom
dňa 18.11.2019),
parcela č. KN-C 5146/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 (získaná do
majetku mesta na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s Ing. Miroslavom Holienčíkom
dňa 18.11.2019),
parcela č. KN-C 5146/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 460 m2, (získaná do
majetku mesta na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s Ing. Miroslavom Holienčíkom
18.11.2019), zapísané na LV č. 1100, kat. úz. Žilina, ktoré v súčasnosti MKP, s.r.o.
nemá v nájme.

2. Hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, ktorý mesto Žilina prenajíma MPK, s.r.o.je
uvedený v prílohe č. 4 k tomuto materiálu. MKP, s.r.o. zároveň disponuje vlastným majetkom,
ktorého súpis nájdete v prílohe č. 5 tohto materiálu.
3. Zamestnanci spoločnosti MKP, s.r.o., ktorá v súčasnosti vykonáva správu športového
zariadenia na základe nájomnej zmluvy v členení:
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Názov funkcie
Konateľ
Asistentka
Prevádzkar
Plavčík
Obsluha šatní a pokladne
Strojník
Spolu

Počet zamestnancov
1
1
1
7
16
6
32

4. Právne vzťahy pozostávajú z nasledovných zmlúv:
Nájomné zmluvy:
Nájomca
AREA Company, s.r.o.
BIZMARK, s.r.o.
Veronika Kozáčková
Plavecký klub PLATESA Žilina
MODRY s.r.o.
RK-FIN, s.r.o.
PCP RAK Žilina, o.z.
NEREUS, spol. s.r.o.
NEREUS, spol. s.r.o.
Klub plav. športov Nereus Žilina
Klub plav. športov Nereus Žilina
Jana Mišutková
AQUA PRO, s.r.o.
AQUA PRO, s.r.o.

Doba nájmu
3.7.14
doba neurčitá
1.1.13
31.8.2023
1.6.19
31.12.2021
1.1.13
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá
1.12.19
doba neurčitá
1.8.18
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá
1.1.13
doba neurčitá

Detaily jednotlivých vyššie uvedených nájomných ako aj ostatných zmlúv sú uvedené
v prílohe č. 6 tohto materiálu.

Ad c) Športová hala na ulici V. Javorku
Právny stav
Športová hala V. Javorku spolu so súvisiacim pozemkom je zverená do správy Centra voľného
času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, IČO: 37 810 961, a to na základe Zmluvy o prevode
správy majetku uzatvorenej dňa 31.08.2018 medzi ZŠ V. Javorku a CVČ v súlade s uznesením
MZ č. 188/2018 a dodatku č. 8 k zriaďovacej listine CVČ účinného dňa 02.10.2018
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Ďalší majetok súvisiaci so športovou halou - pozemok, parc. č. KN-C 6544/1 je zverený do
správy správcu: Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina. Je voľne dostupný verejnosti (je
tam bežecká dráha, ihrisko). Majetok sa neprenajíma a nie sú z neho žiadne príjmy.
Súčasťou zariadenia, resp. správy zariadenia je/sú nasledovný majetok, zamestnanci a právne
vzťahy:
1. Nehnuteľnosti
-

športová hala, súp. č. 8569 postavená na parc. č. KN-C 6544/3 o výmere 1297 m2
(vytvorená odčlenením z pôvodnej parc. č. KN-C 6544/1), zapísaná na LV č. 1100,
kat. úz. Žilina,

-

pozemok, parc. č. KN-C 6544/3 o výmere 1297 m2 (vytvorená odčlenením z pôvodnej
parc. č. KN-C 6544/1), zapísaná na LV č. 1100, kat. úz. Žilina.

2. Hnuteľný majetok
Vzhľadom k tomu, že nehnuteľný majetok (športová hala a súvisiaci pozemok) je v správe
CVČ bol na tento subjekt prevedený aj všetok súvisiaci hnuteľný majetok. Zoznam hnuteľného
majetku súvisiaceho so športovou halou nájdete v prílohe č. 7 tohto materiálu.
3. Zamestnanci CVČ, ktorá v súčasnosti vykonáva správu športového zariadenia na základe
nájomnej zmluvy v členení:
Názov funkcie

Počet zamestnancov
1
1
2

Správca
Strojník plynovej kotolne
Spolu

4. Právne vzťahy pozostávajú z nasledovných zmlúv:
Nájomné zmluvy:
Nájomca
Občianske združenie ŠK JUVENTA Žilina
Základná škola V. Javorku

Doba nájmu
od 21.9.2020
do 30.6.2021
od 8.10.2020
do 30.6.2021

Ostatné zmluvy:
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických
komunikačných služieb – Bluenet, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
FINX, s.r.o.
Zmluva o združenej dodávke plynu- Innogy
Slovensko, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní technickej služby –
LUKOALARM, s.r.o.

od 10.1.2019 na dobu
neurčitú
od 28.9.2020 do 30.6.2021
od 19.10.2018 do 1.11.2021
od 01.10.2020 do
31.12.2022
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Zmluva o určení platcu faktúr – SEVAK, a.s.
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny
a prevzatí zodpovednosti za odchýlku –
Stredoslovenská energetika, a.s.

od 10.9.2018 na dobu
neurčitú
od 15.10.2020 do
31.12.2023

Detaily jednotlivých vyššie uvedených nájomných ako aj ostatných zmlúv sú uvedené
v prílohe č. 8 tohto materiálu.
Ad d) Športový areál na ulici Oravská cesta
Právny stav
Športový areál na Oravskej ceste spolu so súvisiacim pozemkom je zverený do správy Odboru
školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta Žilina.
Súčasťou zariadenia, resp. správy zariadenia je/sú nasledovný majetok, zamestnanci a právne
vzťahy:
1. Nehnuteľnosti
Nehnuteľný majetok a súvisiaci pozemok je v správe mesta Žilina.
- atletická dráha, postavená na parc. č. KN-C 4758/10 o výmere 7 361 m2 , ostatná
plocha, zapísaná na LV č. 1100, kat. úz. Žilina,
-

skatepark, parc. č. KN-C 4758/10 o výmere 7 361 m2 , ostatná plocha, zapísaná na LV
č. 1100, kat. úz. Žilina,

-

multifunkčné ihrisko, parc. č. KN-C 4758/10 o výmere 7 361 m2 , ostatná plocha,
zapísaná na LV č. 1100, kat. úz. Žilina,

2. Hnuteľný majetok
Neeviduje sa žiaden hnuteľný majetok súvisiaci so športovým areálom na ulici Oravská.
3. Zamestnanci
V súčasnosti je stav zamestnancov, ktorí sa starajú o športovú halu nasledovný:
Názov funkcie
Prevádzkar
Údržbár na dohodu o pracovnej činnosti
Spolu

Počet zamestnancov
0
1
1

Ad e) Športový areál Vodné dielo
Právny stav
Športový areál na Vodnom diele Žilina spolu so súvisiacim pozemkom je zverený do správy
Odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja mesta Žilina.
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Súčasťou zariadenia, resp. správy zariadenia je/sú nasledovný majetok, zamestnanci a právne
vzťahy:
1. Nehnuteľnosti
Skatepark – pumptracková dráha je vo vlastníctve mesta Žilina. Pozemok pod pumptrackovou
dráhou je vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š.p.
-

skatepark,(pumptracková dráha s mobiliárom) postavená na parc. č. KN-C 5523/1
o výmere 24 998 m2, ostatná plocha, zapísaná na LV č. 9830, kat. úz. Žilina.

2. Hnuteľný majetok
Zoznam hnuteľného majetku súvisiaceho so športovou halou tvorí v prílohe č.11 tohto
materiálu.
3. Zamestnanci
V súčasnosti je stav zamestnancov, ktorí sa starajú o športový areál nasledovný:
Názov funkcie

Prevádzkar
Údržbár na dohodu
Spolu

Počet zamestnancov
0
0
0

II. Schvaľovacie akty centralizácie správy športového zariadení
Po podrobnom vymedzení majetku, ktorý je predmetom centralizácie správy športových
zariadení pristúpil projektový tím k definícií formálno- právneho spôsobu centralizácie.
1. Zmena názvu, organizačnej štruktúry a rozšírenie predmetu podnikania
Zmena názvu Mestská krytá plaváreň, s.r.o., na Správa športových zariadení mesta Žilina,
s.r.o. (skrátený názov: SŠZ-ŽA, s.r.o.) so zmenou organizačnej štruktúry, príloha č. 9 a
rozšírením predmetu podnikania, príloha č. 12, rozhodnutím jediného spoločníka.
Z: primátor, konateľ MKP, s.r.o.
T: apríl 2021
2. Zrušenie/prevod platných zmlúv
A) Ukončenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. k 30.6.2021, kde ukončenie
mandátnej zmluvy schváli MZ
Z: primátor, konateľ Žilbyt, s.r.o. T: máj 2021
B) Ukončenie zmluvy s CVČ Žilina k 30.6.2021, kde ukončenie mandátnej zmluvy schváli
MZ
Z: primátor, riaditeľka CVČ
T: máj 2021
C) Úprava zmluvy s MSHK a MSHKM – dodatkom, kde namiesto Žilbyt, s.r.o. bude
figurovať SŠZ – ŽA, s.r.o. s účinnosťou od 1.7.2021,
Z: primátor, konateľ Žilbyt, konatelia klubov, konateľ SŠZ-ŽA
T: máj 2021
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D) Úprava zmluvy s SSE, ŽT, SPP a SEVAK – dodatkom, kde namiesto Žilbyt, s.r.o. a
CVČ bude figurovať SŠZ – ŽA, s.r.o. s účinnosťou od 1.7.2021,
Z: konateľ Žilbyt, riaditeľka CVČ, konateľ SŠZ-ŽA
T: máj 2021
E) Úprava platných nájomných zmlúv subjektov využívajúcich ŠH V. Javorku s CVČ –
dodatkom, kde namiesto CVČ bude figurovať SŠZ – ŽA, s.r.o. s účinnosťou od
1.7.2021. Uzatvorenie novej zmluvy medzi CVČ a SŠZ-ŽA s účinnosťou od 1.7.2021.
Zmena existujúcich zmlúv schválených MZ (viacročné, na neurčito) musí byť schválená
MZ najneskôr v máji 2021
Z: konateľ Žilbyt, riaditeľka CVČ, konateľ SŠZ-ŽA
T: máj 2021
F) Prechod zamestnancov dotknutých organizácií do SŠZ – ZA, s.r.o. Ukončenie
pracovného pomeru k 30.6.2021 v dotknutých spoločnostiach a nové pracovné zmluvy
s nástupom dotknutých zamestnancov od 1.7.2021 SŠZ-ŽA, s.r.o.
Z: Machan, konateľ Žilbyt, riaditeľka CVČ, konateľ SŠZ-ŽA
T: máj 2021
3. Rozpočet SŠZ-ŽA, s.r.o.
Rozpočtové zmeny SŠZ – ZA, s.r.o. k 01.07.2021, príloha č. 10
Z: vedúci ekonomického odboru, konateľ SŠZ-ŽA

T: jún 2021

4. Majetok zverený do užívania správcovi na základe zmluvy
Zverenie predmetného majetku do užívania správcovi na základe nájomnej zmluvy s
účinnosťou k 1.7.2021 dodatkom k existujúcej Nájomnej zmluve č. 752/2014, zo dňa
16.10.2014, uzatvorenej medzi mestom Žilina a MKP, s.r.o. Zmena názvu dodatkom
k nájomnej zmluve.
Z: primátor, konateľ MKP/SŠZ-ŽA
T: jún 2021
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PRÍLOHA č. 1 – Hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Žilina
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PRÍLOHA č. 2 – Zamestnanci spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

P.č.

Zimný štadión - hlavný PP

PP od

PP do

Doba neurčitá
od

Pracovná pozícia

Stupeň
náročnosti

1 Tvrdá Jana

01.03.2019 31.12.2019

01.01.2020

Upratovačka

1

2 Tichý Adrián

08.01.2019 31.12.2019

01.01.2020

Upratovanie a pomocné práce

1

3 Hryzák Dušan

09.12.2019 Zástup PN

Vrátnik

4 Ďurina Milan

01.08.2020 31.07.2021

Vrátnik

1

5 Štefún Ľubomír

01.08.2019

neurčitá

Vrátnik

1

neurčitá

Samostatný odborný referent na
prevádzke Zimný štadión

3

momentálne miesto neobsadené,zastupuje
6 Ing. Baránek do skončenia výberového
procesu
7 Vahančik Lukáš, Ing.

15.10.2018 15.10.2019

16.10.2019

Vedúci odboru správy športových
a administratívnych objektov

4

8 Krútek Miroslav

01.08.2019 31.07.2020

01.08.2020

Rolbista a pomocné práce

3

9 Kubánek Dušan

01.05.2019 30.04.2020

01.05.2020

Rolbista a pomocné práce

3

10 Falašta Vladimír

01.10.2018 31.12.2019

01.01.2020

Udržbár, rolbista

3

11 Mihálik Jozef

01.08.2018

neurčitá

Obsluha strojovne(nebezpečné
látky a hlučné prostredie)

3

12 Jančík Jozef

01.08.2018

neurčitá

Obsluha strojovne(nebezpečné
látky a hlučné prostredie)

3

13 Miklo František

01.10.2018

neurčitá

Obsluha strojovne(nebezpečné
látky a hlučné prostredie)

3

14 Mráz Pavol

01.08.2018

neurčitá

Obsluha strojovne(nebezpečné
látky a hlučné prostredie)

3

Dohoda o pracovnej činnosti
Kinierova Erika

01.01.2020 31.12.2020

upratovačka
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VLCI ŽILINA a.s.
IČO: 36387193
Športová 5, Žilina
MsHKM Žilina, s.r.o.
IČO: 47655071
Športová 5, Žilina

Ladislav Králiček LAKRA
IČO: 10939199
Na ohrady 615/20 Lipt. Štiavnička
PRES, s.r.o.
IČO: 36382001
Športová , Žilina
VLCI ŽILINA a.s.
IČO: 36387193
Športová 5, Žilina

Nájomca
Vladimír Borko T 613
IČO: 34956212
Veľkonecpalská 148, Priezvidza

31.12.2023

19.11.2020

neurčitá

24.04.2019

31.12.2023

neurčitá

od 6.9.2019

01.10.2019

neurčitá

neurčitá

od 1.11.2018

od 1.5.2019

Doba nájmu

1

1

trojmesačná

5995,90 nájom
480 energie

612,4

6868,80 nájom
480 energie

kancelárkse a
skladové priestory

požičovňa
športových potrieb

4 ks automaty

prevádzka

poskytovanie
služieb rýchlehe
539,66
100EUR/akcia/deń občerstvenia,
ambulantný predaj

25

470

5000 nájom
640 energie

288 nájom
12 energie

mesačne EUR

ročný nájom

trojmesačná

trojmesačná

trojmesačná

jednomesačná

jednomesačná

výp.lehota

PRÍLOHA č. 3 – Zoznam zmlúv spol. ŽILBYT, s.r.o.
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PRÍLOHA č. 4 – Hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta v nájme spol. Mestská krytá
plaváreň, s.r.o.
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17
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PRÍLOHA č. 5 – Hnuteľný majetok vo vlastníctve spol. Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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PRÍLOHA č. 6 – Zoznam zmlúv spol. Mestská krytá plaváreň, s.r.o.

36

37

38

39

PRÍLOHA č. 7 - Zoznam hnuteľného majetku súvisiaceho so športovou halou V.
Javorku

40

41

42

43

Cena bez
DPH 76,15
€/MWh,
dohodnuté
množstvo 47
MWh/rok

15.10.2020

31.12.2023

298,25 €

3 579,05 €

Prenájom
priestorov
ŠH, streda
17,00-18,30,
cena 16
€/hod. z toho
14,50 €
prevádzkové
náklady

21.09.2020

30.06.2021

80,00 €

960,00 €
0,00 €

10.09.2018

Zmluva o
dodávke
vody (VV) a
odpadové
vody (VK)

Zmluva o
poskytovaní
technickej
služby, nie je
platca DPH

Zmluva o
určení platcu
faktúr
namiesto
mesta Žilina

Zmluva o
dodávke a
distribúcii
elektriny

Nájomná
zmluva č. 92020 NP

0,00 €

31.10.2022

01.10.2020

Montáž,
údržba,
revízia a
oprava
zabezpečova
cích a
poplachovýc
h systémov,
kamier

LUKOALARM
, s.r.o.

SEVAK, a.s.

SSE, a.s.

4

ŠK JUVENTA
Žilina. O.z.

5

6

7

3 370,50 €

280,88 €

19.10.2021

19.10.2018

dodávka
plynu 32,10
€/MWh,
predpoklad
105
MWh/rok

Innogy
Slovensko,
sro
Zmluva o
združenej
dodávke
plynu - malo
odber
organizácie a
firmy

3

5 650,00 €

470,83 €

30.06.2021

28.09.2020

Upratovanie
ŠH 14
hod./týždeň

Zmluva o
poskytovaní
upratovacích
služieb

FINX, s.r.o.

2

120,00 €

10,00 €

neuvedené

10.01.2019

Rádiový
prenos dát

Zmluva o
poskytovaní
verejných
elektronickýc
h služieb

Bluenet

1

Cena rok bez
dph

Cena mesiac
bez dph

Doba platnosti

Uzatvorená dňa

Predmet
zmluvy

Druh zmluvy

Spoločnosť

P.č.

PRÍLOHA č. 8 - Nájomné zmluvy CVČ - Športová hala na ulici V. Javorku

44

45

12,00 €

1,00 €

30.06.2021

08.10.2020

Prenájom
priestorov
ŠH, Po, Ut,
Štv, Pia
07,00-15,00,
streda 07,0011,30, cena 1
€/mes.

Nájomná
zmluva č.592020 NP

ZŠ Javorku

8

PRÍLOHA č. 9 - Návrh novej organizačnej štruktúry MKP, s.r.o.

46

PRÍLOHA č. 10 – Plánovaný ročný rozpočet SŠZ

Pri navrhovaní rozpočtu na rok 2021 uvažujeme s
rozpočtovými opatreniami na pokrytie prevádzky Správy
športových zariadení mesta Žilina na obdobie od
1.7.2021 do 31.12.2021, t.j. pomerovo na rok 2021.

Konkrétne hodnoty ročného rozpočtu – dotácia pre SŠZ
bude súčasťou zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením,
schválenej v Mestskom zastupiteľstve v termíne do
konca 05/2021.
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PRÍLOHA č.11 – Zoznam hnuteľného majetku súvisiaceho so športovým areálom na
Vodnom diele Žilina
Zoznam majetku
Platná mena EUR

P.č.

Inv.
číslo

Názov
majetku

Pracovisko

Dát. zarad.

Obst.
cena

1

205/DHM463/
09

Rekreačný prístrešok
/Vodné dielo/

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.05.2009

977,24

2

205/DHM484/
09

Betónový kôš MAXI
(Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

204,20

3

205/DHM485/
09

Betónový kôš MAXI
(Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

204,20

4

205/DHM487/
09

Betónová lavička bez
operadla (Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

255,85

5

205/DHM488/
09

Betónová lavička bez
operadla (Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

255,85

6

205/DHM489/
09

Stojan na bicykle
(Vodné dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

10.11.2009

141,62

7

205/OTE308/1
4

Informačná tabuľa
"prevádzkový
poriadok
Skatepark" (Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

14.05.2014

44,00

8

205/OTE309/1
4

Informačná tabuľa
"prevádzkový
poriadok
Skatepark" (Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

14.05.2014

44,00

9

205/DHM1017
/18

Informačná tabuľa
"Skatepark" (Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

30.05.2018

164,71

10

205/OTE654/1
8

Informačná tabuľa
"Info o separovaní"
(Skatepark Vodné
dielo)

205 205 Majetok Mesta
Odbor kultúry

30.05.2018

25,92

11

022/20195336

Stanica pre
bicykle ECO - 8
doková na
Vodnom diele

205 205 Majetok Mesta
Odbor dopravy

28.02.2019

4 222,19

Spolu:

6 539,78
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PRÍLOHA č.12 – Rozšírenie predmetu podnikania SŠZ-ŽA
1. Súčasný predmet podnikania MKP, s.r.o.:
prevádzkovanie športových zariadení

(od: 01.12.2012)

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu

(od: 01.12.2012)

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu

(od: 01.12.2012)

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom

(od: 01.12.2012)

prenájom hnuteľných vecí

(od: 01.12.2012)

reklamné a marketingové služby

(od: 01.12.2012)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(od: 01.12.2012)

rozmnožovacie a kopírovacie služby

(od: 01.12.2012)

čistiace a upratovacie služby

(od: 01.12.2012)

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

(od: 01.12.2012)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)

(od: 01.12.2012)

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

(od: 04.06.2020)

prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

(od: 04.06.2020)

2. Doplnenie predmetu podnikania SŠZ-ŽA, s.r.o.:
faktoring a forfaiting
rozmnožovacie a kopírovacie služby
vedenie účtovníctva
administratívne služby
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
prenájom strojov a zariadení
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí, konferencií a výstav
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