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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2022
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Uzatvorenie Dodatku č.3 k Mandátnej zmluve č. 420/2018 zo dňa 26.07.2018 v znení
Dodatku č.1 zo dňa 20.12.2019 a Dodatku č.2. zo dňa 20.12.2021 s týmito podstatnými
náležitosťami:
a) Účastníci Dodatku č.3:
• Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796,
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne, primátor (mandant),
• Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08
Žilina, IČO: 46931317, štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koválik, konateľ
(mandatár),
• VLCI ŽILINA, a.s., Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193, v mene koná: Ing.
Rastislav Chovanec, PhD. - predseda predstavenstva (vedľajší účastník č.1),
• VLCI ŽILINA – mládež, s.r.o., Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47655071,
štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Chovanec, PhD. (vedľajší účastník č.2),
b) predmet Dodatku č.3:
• mesačná výška odmeny za výkon činností podľa Mandátnej zmluvy na sumu
39 000,00 Eur vrátane DPH, t.j. 32 500,00 Eur bez DPH
• služby spojené s úpravou ľadovej plochy špeciálnym technickým strojom, rolbou,
ktorá je vo vlastníctve SŠZ Žilina, s.r.o.
• doplnenie ustanovenia, že Mandatár bude zabezpečovať realizáciu investičných
akcií podľa rozsahu v rámci schváleného rozpočtu mesta na príslušný kalendárny
rok.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. predkladá na prerokovanie a schválenie
Mestskému zastupiteľstvu v Žiline uvedený návrh Dodatku č.3 k Mandátnej zmluve č. 420/2018.
Dodatok č.3 upravuje výšku mesačnej odmeny za výkon činností, ktoré definuje Mandátna zmluva
č.420/2018 vrátane súvisiacich dodatkov a rozširuje činnosti aj o poskytovanie služieb spojených
s úpravou ľadovej plochy špeciálnym technickým strojom, rolbou, ktorá je vo vlastníctve SŠZ Žilina,
s.r.o. a realizáciu investičných akcií podľa rozsahu a zoznamu v akom budú tieto investičné akcie
schválené v rozpočte mesta (mandant) pre Správu športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. (mandatár).
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho výdavkovú časť.
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MATERIÁL – NÁVRH DODATKU

Dodatok č. 3
k Mandátnej zmluve č. 420/2018 uzatvorenej dňa 26.07.2018 v znení Dodatku č. 1
zo dňa 20.12.2019 a Dodatku č. 2. zo dňa 20.12.2021.
________________________________________________________________
Mandant:

Mesto Žilina
so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 00 321 796
bankové spojenie: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
v mene koná: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
(ďalej len ako „mandant“)
a

Mandatár:

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
so sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina
IČO: 46931317
DIČ: 2023647725
bankové spojenie: SK07 0200 0000 0030 8416 2157
v mene koná: Ing. Jaroslav Koválik - konateľ
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, odd.: Sro, vl. č.
57907L
(ďalej len ako „mandatár“)

Vedľajší účastník zmluvy: VLCI Žilina, a.s.
so sídlom: Športová 5, 010 01 Žilina
IČO: 36387193
DIČ: 2020103921
v mene koná: Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda predstavenstva
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, odd.: Sa,
vložka číslo: 10222/L
(ďalej len ako „vedľajší účastník 1“)
Vedľajší účastník zmluvy: VLCI ŽILINA - mládež, s.r.o.
(pôvodný názov: MsHKM Žilina, s.r.o.)
so sídlom: Športová 5, 010 01 Žilina
IČO: 47655071
v mene koná: Ing. Rastislav Chovanec, PhD. - konateľ
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, odd.: Sro,
vložka číslo: 61773/L
(ďalej len ako „vedľajší účastník 2“)
(spolu ďalej aj ako „ účastníci dodatku“)
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Uzavreli tento Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. 420/2018 zo dňa 26.07.2018 v znení Dodatku
č. 1 zo dňa 20.12.2019 a Dodatku č. 2. zo dňa 20.12.2021 a to takto:
Článok I.
Úvodné ustanovenia dodatku
1. Účastníci tohto dodatku uzavreli dňa 26.07.2018 Mandátnu zmluvu č. 420/2018 v znení Dodatku
č.1 zo dňa 20.12.2019 a Dodatku č. 2. zo dňa 20.12.2021, predmetom ktorej je záväzok mandatára,
že pre mandanta v jeho mene a na jeho účet bude v súlade s predmetom svojej činnosti
zabezpečovať služby súvisiace s prevádzkou zimného štadióna vo verejnom záujme, vykonávať
bežnú údržbu a opravy potrebné pre bezpečné prevádzkovanie zimného štadióna počas dohodnutej
doby a záväzok mandanta zaplatiť mandatárovi za poskytované služby odmenu v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v zmluve, ďalej len „zmluva“.
Článok II
Predmet dodatku
1. Nakoľko mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 Uznesením č. 256/2021
schválilo rozpočet Mesta Žilina na rok 2022 a následné zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
v priebehu roka 2022 a na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, dochádza na základe tohto
dodatku k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.
V Článku 4. sa ods.1. nahrádza nasledovným novým znením:
„Mesačná výška odmeny bez DPH za výkon činností uvedených v článku 3 tejto zmluvy je
dojednaná dohodou zmluvných strán vo výške 32 500,00 eur bez DPH, t.j. 39 000,00 eur vrátane
DPH“
V článku 4. upravuje ods. 2 nasledovným novým znením:
„Výšku odmeny v bode 1 článku 4 tejto zmluvy je možné meniť priebežne behom roka dohodou
zmluvných strán.
2. V článku 2. bod 1 sa dopĺňa text o nové znenie:
„Mandatár zabezpečuje realizáciu investičných akcií podľa rozsahu v rámci schváleného rozpočtu
mesta (mandanta) na príslušný kalendárny rok.“
„Mandatár zabezpečuje poskytovanie služieb spojených s úpravou ľadovej plochy špeciálnym
zariadením, rolbou, ktorá je vo vlastníctve Mandatára.“
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dodatku a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Tento dodatok zverejnia účastníci dodatku v súlade ust. § 47a Občianskeho zákonníka v CRZ.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 obsahovo rovnakých vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana
prevezme po dva rovnopisy zmluvy.
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu dodatok podpisujú.
V Žiline, dňa: ........................

V Žiline, dňa: .......................

Za mandanta:

Za mandatára:

...........................................
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

...........................................
Ing. Jaroslav Koválik
konateľ

Za vedľajšieho účastníka zmluvy:

.................................................
Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
predseda predstavenstva
VLCI ŽILINA, a.s.

.................................................
Ing. Rastislav Chovanec, PhD.
konateľ
VLCI ŽILINA - mládež, s.r.o.
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