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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje  

 

prebytočnosť  majetku mesta Žilina, a to obchodného podielu vo výške 100 %, ktorý 

zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní spoločnosti MsHKM Žilina, 

s.r.o., so sídlom: Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071 vo výške 5 000,- €, 

 

II. schvaľuje  

 

zámer odpredať majetok mesta Žilina, a to obchodný podiel vo výške 100 %, ktorý 

zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní spoločnosti MsHKM Žilina, 

s.r.o., so sídlom: Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071 vo výške 5 000,- € 

formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

 

a) účastník súťaže predloží svoju ponuku obsahujúcu navrhovanú cenu za 

prevádzaný obchodný podiel vo výške 100% v spoločnosti MsHKM Žilina, 

s.r.o. a vyhlásenie o akceptácií základných  podmienok súťaže, pričom 

minimálna cena akceptovaná zo strany mesta Žilina je cena vo výške 58 600,-€, 

slovom: päťdesiatosemtisíc šesťsto eur, 

 

b) návrh účastníka musí ďalej obsahovať:  

 

1. jednoznačnú identifikáciu účastníka spolu s uvedením emailového 

a telefonického kontaktu, 

 

2. projekt rozvoja spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., 

 

3. súhlas so zverejnením jeho návrhu a projektu rozvoja spoločnosti MsHKM 

Žilina, s.r.o. na rokovaní mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, 

 

4. čestné vyhlásenie, že: 

 

- účastník spĺňa podmienky v zmysle ust. § 105a Obchodného zákonníka, 

- nie je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie 

exekúcie podľa osobitného predpisu, 

- nie je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu 

(s osvedčeným podpisom účastníka), 

 

5. prílohou návrhu bude potvrdenie (výpis z účtu/prevodný príkaz) o zložení 

finančnej zábezpeky v prospech vyhlasovateľa podľa časti II. i) tohto 

uznesenia),  

 

6. prílohou návrhu bude návrh zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá je 

prílohou týchto podmienok, návrh zmluvy o prevode obchodného podielu 
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bude účastníkom podpísaný, podpis účastníka osvedčený, pričom účastník 

v návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu doplní text v častiach, kde 

je to uvedené, 

 

c) účastník súťaže sa zaviaže, že vytvorí/zachová v zákonom dovolenej forme 

a spôsobom v období odo dňa podpísania zmluvy o prevode obchodného 

podielu do 31.12.2023 príjmovú časť rozpočtu MsHKM Žilina, s.r.o. minimálne 

vo výške rovnajúcej sa príjmovej časti rozpočtu MsHKM Žilina, s.r.o. v sezóne 

2021/2022 na každú jednu jednotlivú hokejovú sezónu počas predmetného 

obdobia, počnúc sezónou 2022/2023, 

 

d) mesto Žilina bude každoročne v období od uzavretia zmluvy o prevode 

obchodného podielu prispievať na činnosť MsHKM Žilina, s.r.o. obdobným 

spôsobom akým prispieva na činnosť iných športových klubov na území mesta 

Žilina, 

 

e) mesto Žilina bude po prevode obchodného podielu MsHKM Žilina, s.r.o. 

poskytovať MsHKM Žilina, s.r.o. prenájom ľadovej plochy ako aj súvisiacich 

priestorov na zimnom štadióne v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok 

aké boli v platnosti k 28.02.2022 (podmienky sú dojednané v Zmluve o nájme 

nehnuteľností č. 594/2020 uzatvorenej medzi mestom Žilina v zastúpení 

ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 

a spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o., so sídlom: Športová 5, 010 01 Žilina, 

IČO: 47 655 071 dňa 13.12.2020 na dobu určitú do 31.12.2023, ktorá bola 

schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 192/2020 zo dňa 

19.10.2020), 

 

f) účastník súťaže sa zaviaže, že v čase odo dňa podpísania zmluvy o prevode 

obchodného podielu do 31.12.2023  neprevedie obchodný podiel na inú osobu, 

nedaruje inej osobe, ani ho nijako inak nescudzí, nezaťaží žiadnym právom 

vecného alebo záväzkového charakteru v prospech akejkoľvek tretej osoby ani 

obdobným postupom nevytvorí inú prekážku s akýmkoľvek negatívnym 

následkom pre MsHKM Žilina, s.r.o.,  

 

g) účastník súťaže akceptuje, že na obchodný podiel v spoločnosti MsHKM Žilina, 

s.r.o. sa zriadi predkupné právo v prospech mesta Žilina a to tak, že v prípade 

následného zámeru/úmyslu nadobúdateľa previesť obchodný podiel, ktorý je 

predmetom prevodu podľa tohto zámeru na inú osobu ako je mesto Žilina, je 

tento povinný ho najprv ponúknuť za rovnakých podmienok, za akých by ho 

ponúkal tretej osobe, na odkúpenie mestu Žilina. Predkupné právo zriadené 

podľa tohto odseku sa zriadi ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči právnym 

nástupcom účastníka súťaže i mesta Žilina, 

 

h) účastník súťaže sa zaviaže, že v čase odo dňa podpísania zmluvy o prevode 

obchodného podielu do 31.12.2023 akýmkoľvek bezodplatným právnym 

úkonom a/alebo úkonom, ktorým je simulovaný bezodplatný právny úkon, 

nezníži hodnotu majetku MsHKM Žilina, s.r.o., nezmenší ho a ani ho nescudzí, 

nedaruje, ani neprevedie vlastnícke alebo iné právo k nemu, nevloží ho ako 

vklad do inej spoločnosti a nezaťaží ho žiadnym právom vecného alebo 

záväzkového charakteru v prospech akejkoľvek tretej osoby bez vopred daného 
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písomného súhlasu mesta Žilina, okrem bežných pravidelne opakujúcich sa 

právnych úkonov nevyhnutných na zabezpečenie riadnej prevádzky MsHKM 

Žilina, s.r.o. a jej podnikateľských činností,  

 

i) účastník súťaže je povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške 29 000,- € na 

účet mesta Žilina, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK37 5600 

0000 00033035 3001, VS: 456002, poznámka: zábezpeka MsHKM Žilina, s.r.o. 

bezhotovostným prevodom tak, že príkaz na úhradu finančnej zábezpeky musí 

byť zadaný banke najneskôr v deň  doručenia ponuky mestu Žilina. Neúspešným 

účastníkom bude finančná zábezpeka vrátená prevodným príkazom do 20 dní 

odo dňa výberu víťaznej ponuky, resp. rozhodnutia o nevybratí žiadnej ponuky. 

Víťaznému účastníkovi bude finančná zábezpeka vrátená prevodným príkazom 

do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy, resp. odo dňa odmietnutia uzavretia zmluvy, 

 

j) mesto Žilina si vyhradzuje právo spätnej kúpy obchodného podielu vo výške 

100 %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní spoločnosti 

MsHKM Žilina, s.r.o., so sídlom: Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071 

vo výške 5 000,- €, na základe ktorého má mesto Žilina právo žiadať vrátenie 

tohto obchodného podielu, ak zaplatí cenu za prevádzaný obchodný podiel 

určenú znaleckým posudkom, ktorý stanoví všeobecnú hodnotu obchodného 

podielu, pričom mesto Žilina je oprávnené  právo spätnej kúpy uplatniť v 

prípade, že účastník, s ktorým bude uzavretá zmluva o prevode obchodného 

podielu poruší niektorú z povinností určených zmluvou o prevode obchodného 

podielu, rámcovo upravených v tomto zámere. Toto právo spätnej kúpy sa 

zriaďuje len výlučne na obmedzené obdobie, t.j. zaniká skončením dňa 

31.12.2023, 

 

k) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 

zmeniť uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo vyhlásenú 

obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje právo odmietnuť 

všetky predložené ponuky,  

 

l) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mesto 

Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,   

 

m) lehota na podávanie návrhov: do 21 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení 

obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa, úradnej tabuli 

vyhlasovateľa, v regionálnej tlači a jednom celoslovenskom periodiku, 

 

n) lehota na oznámenie vybranej ponuky:  do 15 dní od konania zasadnutia 

výberovej komisie, ktorá vyberie najvhodnejšiu ponuku v zmysle súťažných 

podmienok,   

 

o) pri vyhodnocovaní predložených návrhov a výbere víťaznej ponuky budú 

rozhodujúcimi kritériami: výška ponúkanej ceny za prevádzaný obchodný 

podiel s váhou kritéria 50%, počet bodov pridelených výberovou komisiou za 

projekt rozvoja spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. s váhou kritéria 50 %, 

 

p) v prípade uzatvorenia zmluvy o prevode obchodného podielu s úspešným 

účastníkom bude cena za prevádzaný obchodný podiel zaplatená jednorazovo,  
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q) podmienkou k podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu pre úspešného 

účastníka bude uhradenie všetkých záväzkov účastníka po lehote splatnosti voči 

vyhlasovateľovi, 

 

r) v prípade, že úspešný účastník nevstúpi do právneho vzťahu s vyhlasovateľom 

na predmet súťaže, vyhlasovateľ bude rokovať s ďalším účastníkom v poradí, v 

akom boli návrhy vyhodnotené, 

 

s) mesto Žilina je oprávnené obchodnú verejnú súťaž maximálne dvakrát 

zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia (za neúspešné vyhodnotenie 

sa považuje najmä odmietnutie všetkých predložených ponúk, nepredloženie 

žiadnej ponuky), pričom mesto Žilina je oprávnené stanoviť nový termín 

predkladania ponúk uchádzačov. V tejto opakovanej ponuke je mesto Žilina 

oprávnené ponúknuť obchodný podiel v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za 

primeranú cenu zníženú maximálne o 20 % z minimálnej ceny akceptovanej zo 

strany mesta Žilina podľa časti II. a) tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  

  

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 4 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Žilina, v zmysle ktorého je schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

vyhradené mestskému zastupiteľstvu. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina. 

 

Materiál bol prerokovaný: 

 

• v komisii športu, ktorá odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom 

zasadnutí materiál prerokovať a schváliť, má však vlastné požiadavky na doplnenie 

a schválenie nasledovných podmienok do materiálu: 

 

- predĺžiť trvanie všetkých zmluvných garancií do 31.12.2025, 

- garantovať zo strany nového majiteľa zachovanie športových 

hokejových tried, 

- garantovať zo strany nového majiteľa nepresťahovanie klubu a licencie 

mimo mesta Žilina, 

 

• v komisii finančnej a majetkovej, ktorá neprijala platné uznesenie. 
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MATERIÁL 

 

Spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. je spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina, 

ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.01.2014, deň zápisu do Obchodného 

registra Okresného súdu Žilina 29.01.2014, oddiel: Sro. vložka číslo 61773/L, IČO: 47 655 071. 

Vklad do základného imania vo výške 5 000,- € je splatený v plnej výške. Štatutárnym orgánom 

spoločnosti je konateľ Mgr. Milan Ladiver. Členmi dozornej rady sú: MUDr. Peter Durmis, 

Jozef Valášek a Peter Kráľ. 

 

Predaj majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže bol v súlade s platnou legislatívou 

zvolený z dôvodu, že všeobecná hodnota majetku mesta stanovená podľa znaleckého posudku 

presiahla 40 000,- €. 

 

V súlade s čl. 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina (ďalej len 

„Zásady“), ak mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schváli zámer predať majetok na 

základe verejnej obchodnej súťaže spolu s jej podmienkami, mestský úrad zabezpečí: 

 

a) oznámenie o zámere predať vec z majetku mesta na základe verejnej obchodnej súťaže 

a zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta, 

 

b) oznámenie zámeru predať vec z majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže 

v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tejto súťaže. 

 

Nad rámec Zásad zabezpečí mestský úrad zverejnenie oznámenia o zámere predať obchodný 

podiel v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. aj v jednom celoslovenskom periodiku. 

 

Po schválení predkladaného zámeru a rámcových podmienok súťaže mestským 

zastupiteľstvom bude vyhlásená obchodná verejná súťaž vrátane všetkých formálno- 

procesných náležitostí. Výber najvhodnejšej ponuky uskutoční v súlade s čl. 8 ods. 4 a 5 Zásad 

najmenej 5 členná výberová komisia, ktorú menuje primátor mesta, pričom 2 členovia komisie 

sú menovaní z poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

Rozhodujúcimi kritériami pri vyhodnocovaní predložených návrhov a výbere víťaznej ponuky 

sú stanovené: 

 

- výška ponúkanej ceny za prevádzaný obchodný podiel s váhou kritéria 50 % (minimálna 

cena akceptovaná zo strany mesta Žilina je cena vo výške 58 600,- €), 

 

- počet bodov pridelených výberovou komisiou zriadenou v súlade s čl. 8 ods. 4 a 5 Zásad 

za projekt rozvoja spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. s váhou kritéria 50 %. 

 

Pri určení minimálnej ceny za prevádzaný obchodný podiel akceptovanej zo strany mesta Žilina 

sa vychádzalo zo znaleckého posudku č. 1/2022 vypracovaného ku dňu 28.02.2022 spol. 

INTERAUDIT BENETIP s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 30 222 788, 

pričom sa zohľadnil predpokladaný stav pohľadávok a záväzkov v mesiaci jún 2022 kedy sa 

predpokladá nadobudnutie účinkov prevodu obchodného podielu. 

 

Mesto Žilina je oprávnené obchodnú verejnú súťaž maximálne dvakrát zopakovať v prípade jej  



7 

 

žiadnej ponuky), pričom mesto Žilina je oprávnené stanoviť nový termín predkladania ponúk 

uchádzačov. V tejto opakovanej ponuke je mesto Žilina oprávnené ponúknuť predmet kúpy za 

primeranú cenu zníženú maximálne o 20% z minimálnej ceny akceptovanej zo strany mesta 

Žilina. 

 

Prílohou materiálu je návrh zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bude uzatvorená 

s úspešným účastníkom obchodnej verejnej súťaže. 
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ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU 

č. ...../2022 

 

uzatvorená podľa § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

______________________________________________________________________ 

 

 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Prevodca:      Mesto Žilina 

so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

IČO: 00 321 796 

štatutárny orgán: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,  

IBAN SK37 5600 0000 0003 3035 3001 

  

 (ďalej tiež len ako „prevodca“) 

 

 

a 

 

Nadobúdateľ:    obchodné meno/meno a priezvisko: ..................................................... 

sídlo/adresa: ..................................................... 

IČO (v prípade PO): ..................................................... 

dátum narodenia, rod. č. (v prípade FO): ..................................................... 

štatutárny orgán (v prípade PO): ..................................................... 

bankové spojenie..................................................... 

IBAN ..................................................... 

 

(identifikačné údaje doplní účastník) 

 

  (ďalej tiež len ako ,,nadobúdateľ“) 

 

  (prevodca a nadobúdateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 

 

 

 

uzatvárajú zmluvu o prevode  obchodného podielu   v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za 

nasledovného obsahu a podmienok: 
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ČLÁNOK II. 

PREAMBULA 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si navzájom overili identitu druhej zmluvnej strany, že ich 

označenie v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá skutočnému. Zároveň deklarujú slobodu a vážnosť 

vôle uzavrieť túto zmluvu o prevode obchodného podielu. 

 

ČLÁNOK III. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Prevodca je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., IČO: 

47 655 071, so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného 

súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 61773/L (ďalej aj len „spoločnosť MsHKM Žilina, 

s.r.o.“).  

 

2. Prevodca je majiteľom obchodného podielu vo výške 100 %, ktorý zodpovedá peňažnému 

vkladu na základnom imaní spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. vo výške 5 000 EUR, vklad 

je ku dňu podpisu tejto zmluvy splatený v plnom rozsahu. 

 

3. Nadobúdateľ je osobou stojacou mimo spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. 

 

4. Základné imanie spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. je splatené v plnom rozsahu vo výške  

5 000 EUR. 

 

ČLÁNOK IV. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod obchodného podielu v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. 

vo výške 100 % z prevodcu na nadobúdateľa. 

 

2. Prevodca touto zmluvou prevádza na nadobúdateľa celý svoj obchodný podiel v spoločnosti 

MsHKM Žilina, s.r.o. vo výške 100 %, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania 

spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. vo výške 5 000 EUR za cenu dohodnutú v čl. V. tejto 

zmluvy a nadobúdateľ tento obchodný podiel za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

prijíma. 

 

 

ČLÁNOK V. 

CENA 

 

1. Prevod obchodného podielu sa uskutočňuje odplatne. Zmluvné strany sa dohodli na cene 

prevádzaného obchodného podielu vo výške .............................. EUR (slovom 

..................................................................... eur). (Výšku navrhovanej ceny doplní účastník). 

 

2. Nadobúdateľ uhradí cenu za prevádzaný obchodný podiel bezhotovostným prevodom na 

účet prevodcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy, VS číslo tejto zmluvy t. j. ......2022 (VS 

doplní prevodca po podpísaní zmluvy)  do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy v zmysle čl. IX. ods. 7 prvá veta tejto zmluvy. 
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ČLÁNOK VI. 

SÚHLAS VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

Jediný spoločník spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. – prevodca rozhodnutím jediného 

spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti vyslovil dňa 

......................... súhlas s prevodom obchodného podielu podľa tejto zmluvy ako aj súhlas 

so znením tejto zmluvy. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MsHKM Žilina, 

s.r.o. zo dňa ........................ tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

 

ČLÁNOK VII. 

VYHLÁSENIA PREVODCU A NADOBÚDATEĽA 

 

1. Prevodca vyhlasuje, že na prevádzanom obchodnom podiele neviaznu žiadne ťarchy, nie je 

zaťažený právami tretích osôb, nebolo naň zriadené záložné právo a nie je predmetom 

exekučného konania. 

 

2. Prevodca vyhlasuje, že spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o., ktorej obchodný podiel prevádza, 

nemá žiadne ďalšie záväzky, ktoré nie sú zrejmé z účtovných dokladov a iných dokumentov 

spoločnosti (napr. súdnych rozhodnutí, rozhodnutí správnych orgánov a pod.). 

 

3. Prevodca vyhlasuje, že spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o., ktorej obchodný podiel prevádza, 

vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov a nemá vedomosť o akýchkoľvek 

sankciách v tejto súvislosti hroziacich spoločnosti. 

 

4. Prevodca vyhlasuje, že spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. nemá nedoplatok vyplývajúci 

z daňových alebo odvodových povinností spoločnosti. 

 

5. Nadobúdateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s hospodárskym stavom a so spoločenskou 

zmluvou spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. prijatou dňa 15.01.2014 v znení všetkých jej 

zmien a doplnkov. 

 

6. Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. nadobúda 

dobrovoľne. 

 

7. Nadobúdateľ podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že bez akýchkoľvek výhrad pristupuje 

k Spoločenskej zmluve spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. prijatej dňa 15.01.2014 v znení 

všetkých jej zmien a doplnkov a že s ňou súhlasí. 

 

8. V prípade, ak by sa niektoré z vyhlásení uvedených v bodoch 1 – 4 tohto článku zmluvy 

ukázalo ako nepravdivé, má nadobúdateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

 

9. Prevodca má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nadobúdateľ poruší povinnosti 

uvedené v čl. V. tejto zmluvy. 

 

VIII. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v čase odo dňa podpísania tejto zmluvy do 31.12.2023 

(vrátane)  neprevedie obchodný podiel na inú osobu, nedaruje inej osobe, ani ho nijako inak 
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nescudzí, nezaťaží žiadnym právom vecného alebo záväzkového charakteru v prospech 

akejkoľvek tretej osoby ani obdobným postupom nevytvorí inú prekážku s akýmkoľvek 

negatívnym následkom pre spoločnosť MsHKM Žilina, s.r.o. Nadobúdateľ sa zároveň 

zaväzuje ako jediný spoločník spoločnosti najneskôr do 10 pracovných dní po nadobudnutí 

účinkov prevodu obchodného podielu (čl. IX. ods. 7 zmluvy) rozhodnúť o zmene platnej 

Spoločenskej zmluvy a zakotviť do nej obmedzenie prevoditeľnosti obchodného podielu 

v predmetnom období, podmienenú vopred daným písomným súhlasom prevodcu.  

 

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v čase odo dňa podpísania tejto zmluvy do 31.12.2023 

(vrátane) akýmkoľvek bezodplatným právnym úkonom a/alebo úkonom, ktorým je 

simulovaný bezodplatný právny úkon, nezníži hodnotu majetku MsHKM Žilina, s.r.o., 

nezmenší ho a ani ho nescudzí, nedaruje, ani neprevedie vlastnícke alebo iné právo k nemu, 

nevloží ho ako vklad do inej spoločnosti a nezaťaží ho žiadnym právom vecného alebo 

záväzkového charakteru v prospech akejkoľvek tretej osoby bez vopred daného písomného 

súhlasu prevodcu, okrem bežných pravidelne opakujúcich sa právnych úkonov 

nevyhnutných na zabezpečenie riadnej prevádzky MsHKM Žilina, s.r.o. a jej 

podnikateľských činností.  

 

3. V prípade, ak nadobúdateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť dohodnutú 

v predchádzajúcich ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy, tak za akúkoľvek dispozíciu 

a nakladanie s obchodným podielom ako i majetkom spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., 

ktorá bude v rozpore s predchádzajúcimi ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy prevodcovi vznikne 

voči nadobúdateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške ceny za prevádzaný obchodný 

podiel podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy, a to jednotlivo za každé porušenie akejkoľvek 

z povinností uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy, so splatnosťou na základe 

písomnej výzvy zaslanej prevodcom nadobúdateľovi, pričom nadobúdateľ je v takom 

prípade povinný zaplatiť prevodcovi predmetnú zmluvnú pokutu, čím však nie je dotknutý 

nárok prevodcu na náhradu škody a ušlého zisku presahujúci zmluvnú pokutu. Kombinácia 

viacerých zmluvných pokút a nároku na náhradu škody nie je vylúčená. 

 

4. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

dohodli, že zriaďujú predkupné právo v prospech prevodcu, ktoré nadobudne účinnosť 

prvým dňom nasledujúcim po uplynutí posledného dňa z doby uvedenej v ods. 2 tohto 

článku zmluvy, a to tak, že v prípade následného zámeru/úmyslu nadobúdateľa previesť 

obchodný podiel, ktorý je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy na inú osobu ako je 

prevodca, je tento povinný ho najprv ponúknuť za rovnakých podmienok, za akých by ho 

ponúkal tretej osobe, na odkúpenie prevodcovi, a to na základe písomnej výzvy na 

uplatnenie predkupného práva zaslanej prevodcovi. Prevodca má možnosť takto dohodnuté 

predkupné právo využiť v lehote do 30 dní odo dňa doručenia takej výzvy na uplatnenie 

predkupného práva. Súčasťou výzvy nadobúdateľa musí byť uvedená aj cena a musí byť 

riadne vymedzený predmet prevodu, t.j. obchodný podiel v spoločnosti MsHKM Žilina, 

s.r.o. V prípade, ak prevodca písomne oznámi nadobúdateľovi, že toto právo nevyužíva, 

alebo vôbec neoznámi nadobúdateľovi v stanovenej 30 dňovej lehote, že toto svoje 

predkupné právo využíva, má sa za to, že toto predkupné právo nevyužíva a nadobúdateľ je 

potom oprávnený scudziť predmetný obchodný podiel spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. 

inej osobe avšak za rovnakých podmienok aké boli uvedené vo výzve zasielanej prevodcovi 

podľa tohto bodu. Predkupné právo zriadené podľa tohto bodu sa zriaďuje ako vecné právo, 

ktoré pôsobí aj voči právnym nástupcom prevodcu a nadobúdateľa. 

 

5. V prípade, ak nadobúdateľ poruší svoju povinnosť dohodnutú v predchádzajúcom ods. 4 
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tohto článku zmluvy, teda v prípade akéhokoľvek prevodu a nakladania s obchodným 

podielom v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., ktoré bude vykonané v rozpore s 

predchádzajúcim ods. 4 tohto článku zmluvy, prevodcovi vznikne voči nadobúdateľovi 

nárok na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške ceny za prevádzaný obchodný podiel podľa 

čl. V. ods. 1 tejto zmluvy so splatnosťou na základe písomnej výzvy zaslanej prevodcom 

nadobúdateľovi, pričom nadobúdateľ je v takom prípade povinný zaplatiť prevodcovi 

predmetnú zmluvnú pokutu, čím však nie je dotknutý nárok prevodcu na náhradu škody a 

ušlého zisku presahujúci zmluvnú pokutu. Kombinácia viacerých zmluvných pokút a 

nároku na náhradu škody nie je vylúčená. 

 

6. Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že na obchodný podiel, ktorý je predmetom prevodu 

podľa tejto zmluvy sa zriaďuje právo spätnej kúpy, na základe čoho má prevodca právo 

žiadať vrátenie tohto obchodného podielu, ak prevodca zaplatí nadobúdateľovi cenu za 

prevádzaný obchodný podiel určenú znaleckým posudkom, ktorý stanoví všeobecnú 

hodnotu obchodného podielu a nadobúdateľ je povinný tento obchodný podiel vrátiť 

prevodcovi, pričom má tomu zodpovedajúci nárok na zaplatenie ceny za prevádzaný 

obchodný podiel určenej znaleckým posudkom, ktorý stanoví všeobecnú hodnotu 

obchodného podielu. Toto právo spätnej kúpy sa zriaďuje len výlučne na obmedzené 

obdobie, t.j. zaniká skončením dňa 31.12.2023. Prevodca je oprávnený predmetné právo 

spätnej kúpy uplatniť len v písomnej forme u nadobúdateľa, pričom je toto právo oprávnený 

využiť iba v niekoľkých prípadoch, a to len ak kedykoľvek počas dohodnutého obdobia (t.j. 

odo dňa podpísania tejto zmluvy do 31.12.2023 (vrátane) nastane akákoľvek z 

nasledovných skutočností: 

 

6.1 ak nadobúdateľ nevytvorí/nezachová v zákonom dovolenej forme a spôsobom, 

počas celého obdobia odo dňa podpísania tejto zmluvy do 31.12.2023 (vrátane) 

príjmovú časť rozpočtu spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., a to minimálne vo výške 

rovnajúcej sa príjmovej časti rozpočtu MsHKM Žilina, s.r.o. v sezóne 2021/2022 na 

každú jednu jednotlivú hokejovú sezónu počas predmetného obdobia, počnúc 

sezónou 2022/2023,  

 

6.2  ak nadobúdateľ poruší kedykoľvek počas plynutia celého obdobia od dňa uzavretia 

tejto zmluvy do 31.12.2023 (vrátane), akúkoľvek z povinností dohodnutých a 

vymedzených v ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy a tento stav nenapraví ani do 30 dní 

od doručenia písomnej výzvy prevodcu. 

 

7. Nadobúdateľ sa podpisom na tejto zmluve zaväzuje, že pri vynaložení odbornej 

starostlivosti zabezpečí, aby počas celého obdobia od dňa uzavretia tejto zmluvy do 

31.12.2023 (vrátane), nenastala žiadna zo skutočností uvedených a špecifikovaných 

v bodoch 6.1 a 6.2. 

 

8. Prevodca bude každoročne v období od uzavretia tejto zmluvy prispievať na činnosť 

MsHKM Žilina, s.r.o. obdobným spôsobom akým prispieva na činnosť iných športových 

klubov na území mesta Žilina. 

 

9. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany dojednávajú, že do príjmovej časti rozpočtu, 

ktorú je nadobúdateľ povinný vytvoriť/zachovať v súlade s bodom 6.1 sa nezapočítava 

finančné plnenie poskytnuté prevodcom.  

 

10. Prevodca bude po prevode obchodného podielu poskytovať nadobúdateľovi prenájom 
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ľadovej plochy ako aj súvisiacich priestorov na zimnom štadióne v rovnakom rozsahu a za 

rovnakých podmienok aké boli v platnosti k 28.02.2022 (podmienky sú dojednané v 

Zmluve o nájme nehnuteľností č. 594/2020 uzatvorenej medzi mestom Žilina v zastúpení 

ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 

a spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o., so sídlom: Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 

071 dňa 13.12.2020 na dobu určitú do 31.12.2023, ktorá bola schválená uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 192/2020 zo dňa 19.10.2020). 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán výhradne vo forme písomných, postupne očíslovaných dodatkov, ktoré budú po 

podpise obidvoma zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

2. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok 

neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné 

strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých 

mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne 

nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac 

podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť 

zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej 

vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného 

ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú 

ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským 

právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám 

predchádzajúcej vety 

 

3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

4. V prípade ak príslušný Obchodný register SR odmietne zápis prevodu obchodného podielu, 

ktorý je predmetom tejto zmluvy najmä, nie však výlučne z dôvodov vád tejto zmluvy, sú 

zmluvné strany povinné poskytnúť si všetku nevyhnutnú súčinnosť k tomu, aby bol zápis 

prevodu obchodného podielu v zákonnej lehote dosiahnutý. 

 

5. Nadobúdateľ je povinný uskutočniť všetky úkony a splniť všetky zákonné podmienky 

potrebné na prevod obchodného podielu a jeho zápis do obchodného registra, a to 

bezodkladne po zverejnení tejto zmluvy. 

 

6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Prevodca ako povinná osoba v zmysle 

zákona o slobode informácií zabezpečí zverejnenie tejto zmluvy v lehote 5 pracovných dní 

po jej podpise. 

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť medzi zmluvnými stranami dňom osvedčenia podpisov 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle bodu 

6 tohto článku zmluvy. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú v zmysle ust. § 115 
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ods. 11 Obchodného zákonníka zápisom do Obchodného registra SR. Podanie návrhu na 

zápis zmeny v osobe spoločníka príslušnému Obchodnému registru SR zabezpečí prevodca 

prostredníctvom konateľa spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. v lehote 10 pracovných dní po 

úhrade ceny za prevádzaný obchodný podiel v zmysle čl. V. tejto zmluvy. 

 

8. Po nadobudnutí účinkov prevodu obchodného podielu účasť prevodcu v spoločnosti 

MsHKM Žilina, s.r.o. zanikne a jediným spoločníkom spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. so 

100 % -ným obchodným podielom sa stane nadobúdateľ. 

 

9. Zámer odpredať obchodný podiel v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. formou obchodnej 

verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č. ................ zo dňa ................. (číslo uznesenia a dátum 

doplní prevodca po schválení zámeru predaja a podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Mestským zastupiteľstvom v Žiline). 

 

10. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostanú 

zmluvné strany, jeden rovnopis bude uložený v sídle spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. 

a jeden rovnopis bude použitý pre účely zápisu zmeny do Obchodného registra SR. 

 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

Príloha: 

- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. zo dňa 

......................... 

 

 

V Žiline dňa ........................     V .................. dňa ........................ 

 

 

Za prevodcu:       Za nadobúdateľa: 

 

  

 

 

 ..........................................     .......................................... 

 Mgr. Peter Fiabáne       

primátor        

 

 

(osvedčený podpis)      (osvedčený podpis)  


