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NÁ V R H UZNESEN IA

M estské zastupiteľstvo hlavného m esta SR Bratislavy po prerokovaní m ateriálu
schvaľuje
1.

návrh znenia dodatku k rámcovej zm luve o spolupráci uzatvorenej medzi hlavným m estom
Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja dňa 20.04.2011

2.

návrh znenia m em oranda o spolupráci pri podpore ľadového hokeja na územ í hlavného
m esta Slovenskej republiky Bratislavy m edzi hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

Dôvodová správa
Dňa 01.07.2009 uzatvorilo Hlavné mesto Slovenskej republiky B ratislava (ďalej ako
,,Hlavné m esto") a M inisterstvo školstva Slovenskej republiky zm luvu o podm ienkach
poskytnutia finančných prostriedkov na rekonštrukciu, podm ienkach rekonštrukcie
a podmienlcach prevádzkovania Zimného štadióna Ondreja N epelu v B ratislave (ďalej aj ako
„ Zm hiva o podm ienkach poskytnutia finančných prostriedkov“), predm etom ktorej bola úprava
práv a povinností zm luvných strán súvisiacich s dotáciou, ktorá m ala byť Hlavném u mesto zo
strany M inisterstva školstva Slovenskej republiky poskytnutá na základe osobitnej zmluvy
v súvislosti s rekonštrukciou zim ného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. M edzi Hlavným
m estom a M inisterstvom školstva Slovenskej republiky bola následne uzatvorená zm luva
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. 0221/2010 SSSS, ktorá upravovala najm ä účel
a podm ienky poskytnutia dotácie Hlavnému m estu v súvislosti s rekonštrukciou zimného
štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave (zimný štadión Ondreja N epelu v Bratislave ďalej aj ako
„zim ný štadión ").
V zmysle článku I. ods. 2 písm. e) Zm luvy o podm ienkach poskytnutia finančných
prostriedkov sa Hlavné m esto zaviazalo, že: „Zim ný štadión bude počas desiatich rokov odo
dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Zimného štadióna bezodplatne s výnimkou
služieb spojených s užívaním priestorov k dispozícii p re potreby štátnych športových
reprezentácií Slovenskej republiky v ľadovom hokeji, o d mládežníck)/ch kategórií až p o
seniorské, na základe osobitnej zmluvy, v ktorej sa stanovia term íny a rozsah využitia Zimného
štadióna. “
V zmysle Zm luvy o podm ienkach poskytnutia dotácie uzatvorilo Hlavné mesto so
Slovenským zväzom ľadového hokeja (ďalej aj ako „ S Z Ľ H “) osobitnú zm luvu - Rámcovú
zm luvu o spolupráci zo dňa 20.04.2011 (ďalej ako „Rám cová zm luva"), ktorá upravovala
podmienlcy bezodplatného užívania zim ného štadióna.
Predmetom Rámcovej zm luvy je najmä:
záväzok Hlavného m esta poskytnúť v prospech SZĽH zim ný štadión bezodplatne do
jeho užívania, a to na účely stanovené v článku 2 ods. 3 písm. a) a b) Rám covej zmluvy,
záväzok Hlavného m esta poskytnúť v prospech SZĽH zim ný štadión a zim ný štadión
na Harmincovej ulici každoročne, až do roku 2021 v období od 20. júla do 30 apríla
v čase od 06.00 do 20:00 ( 4 hodiny denne) bezodplatne za účelom tréningu mládeže,
bezodplatné poskytovanie vybraných služieb v prospech SZĽH spojených s užívaním
nehnuteľností vo vlastníctve Hlavného m esta (článok 2 ods. 5 Rám covej zmluvy),
odplatné poskytovanie služieb v prospech SZĽH spojených s užívaním nehnuteľností
vo vlastníctve Hlavného m esta (článok 2 ods. 6 Rám covej zmluvy).
Problem atická sa stala tá skutočnosť, že Hlavné m esto poskytlo na základe predmetnej
Rám covej zmluvy v prospech SZĽH bezodplatne do užívania nie len zim ný štadión, tak ako to
malo urobiť v zmysle Zm luvy o podm ienkach poskytnutia dotácie, ale zároveň ai niektoré
služby spojené s jeho užívaním (prevádzka chladiacich systém ov p re ľadové plochy, prevádzka
zim ného štadióna vrátane ľadových plôch a všetkých technologických zariadení a bezodplatný
servis a obsluha týchto zariadení, osvetlenie 1200 luxov, ozvučenie, vzduchotechnika, regulácia
teploty, bezpečnostný systém uzatvárania dverí, bezpečnostný kamerový systém, čistenie šatní,
spotreba elektrickej energie, chladenie, voda, stočné, rolba, zabezpečenie služby energetických

závodov v trafostanici). Uvedené porušenie konštatoval aj útvar mestského kontrolóra hlavného
m esta Slovenskej republiky Bratislavy mimo iné aj vo svojej správe č. 7/2014.
D ňa 28.02.2018 sa uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcov hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, STARZ-u a Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorého
predm etom bolo rokovanie o zm ene rámcovej zm luvy o spolupráci tak, aby bol jej súčasný
protizákonný stav, konštatovaný aj v kontrolných správach útvaru m estského kontrolóra,
odstránený a to aj v záujm e ďalšieho fungovania spolupráce medzi zm luvným i stranami vo
vzťahu k zim ným štadiónom. N a uvedenom stretnutí zástupcovia Slovenského zväzu ľadového
hokeja prejavili ochotu pristúpiť k potrebným zm enám rámcovej zm luvy o spolupráci za
podm ienky potvrdenia skutočnosti, že Slovenský zväz ľadového hokeja m ôže v budúcnosti
požiadať hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy o udelenie dotácie na krytie nákladov
spojených s úhradou služieb, ktoré mu budú odplatne poskytované pri užívaní štadiónov.
Nakoľko oprávnenie požiadať o udelenie dotácie vyplýva Slovenském u zväzu ľadového
hokeja, ako právnickej osobe so sídlom na území hlavného mesta, priam o zo všeobecne
záväzného nariadenia č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpom ocí z
rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a vyhlásenie hlavného mesta,
ktorým Slovenský zväz ľadového hokeja v zm ysle vyššie uvedeného podm ieňuje uzatvorenie
dodatku k Rámcovej zmluve, bude mať teda len deklaratórny charakter, je toto vyhlásenie
súčasťou návrhu m em oranda o spolupráci pri podpore ľadového hokeja na území hlavného
m esta Slovenskej republiky Bratislavy m edzi hlavným mestom a Slovenským zväzom
ľadového hokeja.
Po zanalyzovaní samotnej Rámcovej zm luvy m á sekcia právnych činností za to, že
Rám cová zm luva je platná a teda jej sporné ustanovenia môžu byť riadne odstránené a
nahradené novým i ustanoveniam formou dodatku k Rámcovej zm luve, ktorý bude pred
samotným podpísaním zmluvnými stranami predložený na schválenie mestském u
zastupiteľstvu hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy.
V záujm e istoty a jednotného postupu v súlade kontrolnou správou útvaru
mestského kontrolóra zaoberajúcou sa problem atikou protizákonných ustanovení rámcovej
zm luvy o spolupráci, bolo uskutočnené stretnutie m edzi zástupcam i sekcie právnych
činností a hlavným m estským kontrolórom . V zm ysle záverov tohto stretnutia pripravila
sekcia právnych činností návrh znenia dodatku k rámcovej zmluve o spolupráci tak, aby boli
odstránené napadnuté protizákonné ustanovenia a aby bola zm luva doplnená o ustanovenia,
ktoré sú v súlade s aktuálnou právnou úpravou, najmä, nie však výlučne, v oblasti nakladania
s verejnými prostriedkam i.
N ávrh znenia dodatku bol následne zaslaný STARZ-u ako subjektu, ktorém u bol zim ný
štadión O ndreja Nepelu v Bratislave a zim ný štadión na Harmincovej ulici zverený do správv
v súlade s príslušným i ustanoveniam i zákona č. 138/1991 Zb. o m ajetku obcí a všeobecne
záväzného nariadenia č. 18/2011 zásadách hospodárenia s m ajetkom hlavného mesta
Slovenskej republiky B ratislavy a ktorý v súlade s uvedenými predpism i vykonáva právne
úkony v súvislosti so zvereným m ajetkom v m ene jeho vlastníka - teda v m ene hlavného mesta.
Zo strany STARZ-u boli olcrem niektorých textových zm ien dodatku priložené aj prílohy k
dodatku, ktoré jasne stanovujú výšku poplatkov, ktoré bude musieť Slovenský zväz ľadového
hokeja uhrádzať za služby, ktoré mu budú odplatne poskytované pri užívaní zim ných štadiónov.

Po odsúhlasení znenia predloženej zmluvnej dokumentácie (návrh dodatku a návrh
m em oranda o spolupráci) pravidelnou poradou prim átora dňa 19.06.2018 bola táto
dokum entácia zaslaná Slovenském u zväzu ľadového hokeja na pripom ienkovanie jej obsahu
tak, aby po jej odsúhlasení obom a stranami m ohla byť predložená m estském u zastupiteľstvu
hlavného m esta SR Bratislavy na schválenie.
D ňa 06.09.2018 bol hlavném u mestu doručený list od Slovenského zväzu ľadového
hokeja v rámci ktorého prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja uvádza, že nemá
nám ietky k predloženiu zaslaných návrhov zmluvnej dokum entácie (dodatok k Rámcovej
zm luve a mem oranda) na rokovanie m estského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy. List tvorí prílohu tohto materiálu.
Po schválení predloženého návrhu m em oranda o spolupráci pri podpore ľadového
hokeja na území hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy m edzi hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja a návrhu znenia
dodatku k rámcovej zm luve o spolupráci uzatvorenej medzi hlavným m estom Slovenskej
republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja dňa 20.04.2011 mestským
zastupiteľstvom budú tieto dokum enty následne súčasne predložené na podpis oprávneným
zástupcom oboch zm luvných strán.
Uznesením M estskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/2019 zo dňa
24.01.2019 M estská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča M estském u
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať m ateriál Zmluvná
dokum entácia k rámcovej zm luve o spolupráci zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového
hokeja.
Predkladaný m ateriál bol schválený kom isiou finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom m esta M sZ, ako aj kom isiou pre školstvo, vzdelávania a šport
MsZ.

Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011
uzatvorenej v zm ysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky/ zákonník v platnom znení
(ďalej aj ako „D odatok č. 2 “)
Zm luvné strany:
1/
Názov
:
H lavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zastúpené Správou
telovýchovných a rekreačných zariadeni hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo
:
Junácka 4, 831 04 Bratislava
Registrácia :
príspevková organizácia zriadená hlavným m estom SR Bratislavou
na
základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006
Konajúci
:
Ing. Peter Vojtko, riaditeľ
IČO
:
00 179 663
DIČ
:
2020801695
IČ D P H
:
8^020801695
Bank. spojenie:
VUB, a. s., Bratislava
Číslo účtu
:
SK76 0200 0000 0018 6660 2656
BIC
:
SUBASICBX
(ďalej aj ako „ íičastník 1 “)
21
Názov
Sídlo
Konajúci
IČO
DIČ
IČ DPH
Bank. spojenie:
Číslo účtu
BIC

Slovenský zväz ľadového hokeja
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

(ďalej aj ako „ účastník 2 ‘j
PR EAM BULA
Hlavné m esto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Prim aciálne nám. č. 1, 814 99
Bratislava, IČO: 00 603 481 je vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností:
a) Zimný štadión O ndreja Nepelu v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva č. 1516 parcela
č.15142/1, 15142/8, 15141/22, 11279/58, 11279/59, 11279/60, 15141/21, súpisné číslo 1295,
okres Bratislava 111, obec Bratislava, katastrálne územie Bratislava - Nové M esto, (ďalej
v pream bule aj ako „ Zim ný štadión Ondreja N epelu “j,
b) Zimný štadión na Harmincovej ulici v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva č. 1 parcela
č.2727/7, 2727/8, 2739/2, 2753/10, 2753/13, súpisné č. 3211, okres Bratislava IV, obec
Bratislava, katastrálne územie Bratislava - Dúbravka, (ďalej v pream bule aj ako „Zimný
štadión na H arm incovej id ic i'j.
Zim ný štadión Ondreja Nepelu a Zim ný štadión na Harmincovej ulici boli zverené Správe
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do

správy na základe zverovacích protokolov č. 11 88 290 11 00 zo dňa 13. 4. 2011 a č . 11 88
0546 0000 zo dňa 23. 5. 2000. V súlade s príslušným i ustanoveniam i zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanoveniam i všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia
s m ajetkom hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako správca
zvereného majetku vykonáva právne úkony pri správe tohto m ajetku v m ene jeho vlastníka,
a teda v m ene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V zmysle vyššie uvedených
predpisov je Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy oprávnená v m ene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
uzatvoriť tento Dodatok č. 2.
Zm luvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy
ich spoločné ciele a záujm y, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podm ienky, že uzavierajú
tento Dodatok č. 2 k Rámcovej zm luve o spolupráci uzavretej dňa 20.04.2011, zverejnenej dňa
21.04.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2014 zverejnený dňa 13.11.2014 uzavretej podľa
§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ Rám cová zm luva ‘). Zm luvné strany
berú na vedomie, že uzatvorenie Dodatku č. 2 podlieha predchádzajúcem u schváleniu
v M estskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Rám cová zm luva sa m ení a dopĺňa tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku
č. 2.
Článok 1.
PR EDM ET DO DA TK U
1.

Článok 2 bod 5 Rámcovej zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným
znením:
„ Zm luvné sR any sa dohodli, že všetky služby spojené s užívaním zim ného štadióna
a zim ného štadióna na H arm incovej ulici, ktoré hudú poskytované pre S Z Ľ H budú
spoplatnené v súlade s cenníkom p re poskytovanie služieb na zim nom štadióne, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tejto zm luvy a cenníkom p re poskytovanie služieb na Zimnom štadióne na
Harm incovej idici, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. K cenám služieb spojených
s užívaním sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zm ysle platných právnych predpisov.
Vlastník alebo správca zim ného štadióna a zim ného štadióna na H arm incovej idici j e
oprávnený vždy k začiatku zim nej sezóny príslušného kalendárneho roka upraviť ceny za
služby spojené s užívaním zim ného štadióna a zim ného štadióna na H arm incovej ulici,
ktoré budú poskytované p re SZ Ľ H jednostranným právnym úkonom v nadväznosti na
zvýšenie cien energetických médií, prípadne ostatných služieb zo strany ich dodávateľov. “

2.

V článku 2 Rámcovej zm luvy sa za bod 5 vkladá nový bod 5.1 ktorý znie:
„SZ Ľ H sa zaväzuje uhrádzať poplatky za služby podľa bodu 5 tohto článku spojené
s užívaním priestorov v objekte zim ného štadióna a zim ného štadióna na H arm incovej ulici
na základe fa k tú r vystavovaných vždy najneskôr k 15. dňu príslušného kalendárneho
mesiaca za uplym dý kalendárny mesiac. Lehota splatnosti fa k tú ry vystavenej po d ľa prvej
vety tohto bodu j e 14 kalendárnych dní o d dňa doručenia fa ktiiry SZĽH. “

č lá n o k 2.
ZÁVEREČ NÉ USTAN O V EN IA
1. Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený dňom jeho podpísania všetkými zm luvným i stranami
a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta
v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. D odatok č. 2 vyhotovený v ôsm ich vyhotoveniach, z toho 6 (šesť) je určených pre
účastníka 1 a 2 (dve) pre účastníka 2.
3. Ostatné ustanovenia Rámcovej zm luvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú
nezmenené.
4. Zm luvné strany si obsah tohto D odatku č. 2 pozorne prečítali, všetkým jeho ustanoveniam
porozum eli, pričom vyhlasujú, že tieto ustanovenia dostatočne určitým a zrozum iteľným
spôsobom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov a tento
D odatok č. 2 neuzatvárajú v tiesni ani za žiadnych nevýhodných podm ienok, na znak čoho
pridájajú svoje podpisy.
5. N eoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú prílohy:
P ríloha č. 1 : Cenník pre poskytovanie služieb spojených s užívaním Zim ného štadióna
Ondreja Nepelu v Bratislave
P ríloha č. 2 : Cenník p re poskytovanie služieb spojených s užívaním Zimného štadióna na
H arm incovej ulici v Bratislave

Za účastníka 1:
podpis
konajúci
miesto, dátum

Ing. Peter Vojtko, riaditeľ
v Bratislave d ň a .................

Za účastníka 2:
podpis
konajúci
miesto, dátum

v Bratislave dňa

H'’'"ľ"'''.’
M':’rľ’’'f.’''-“
S práva telovýchovných a rekreačných zariad en í hlavného m esta Slovenskej republiky
Bratislavy, Junácka ul, 4, 831 04 Bratislava
IČO: 00 179 663, DIC: 2020801695, ICDPH: SK2020801695
B ratislava,

Cenník č. ../2018
pre poskytovanie služieb spojených s užívaním ZIMNÉHO ŠTADIÓNA O. Nepelu
v Bratislave
Na základe zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov stanovujeme
ceny pre poskytovanie služieb spojených s užívaním Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave
s platnosťou od 1. júla 2018 nasledovne:
AJ Cenník
/
Cenníková položka

Memá

Cena EUR

jednotka bez DPH

DPH

Cena EUR

20%

s DPH

7,52

45,12

1. C eny p re p o sk ytovan ie slu žieb sp ojen ých s u žívan ím ľadovej plochy
1.1. Poskytovanie služieb spojených s užívaním ľadovej plochy na

hodina

37,60

na základe dodatku č. 2 k Rámcovej zm luve
spolupráci zo dňa 20. 04, 2011 uzatvoreného dňa
................... 2018

0

B/ Vysvetlivlty k cenníkovým položkám;
1. Tento cenník sa vzťahuje na poskytovanie bezodplatného užívania Zimného štadióna O. Nepelu v E
zväzu ľadového hokeja v rozsahu podľa Rámcovej zmluvy o spolupráci zo dňa 20. 04, 2011 uza
tvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového
hokeja a dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20. 04. 2011 uzatvoreného dňa

2. K cene za poskytované služby sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych
predpisov.
3. V cene služieb je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vody, tepla, plynu, stočného.

C/

Záverečné ustanovenia

1. Tento cenník nadobúda platnosť dňom 1, júla2018.

Ing. Peter V o j t k o
riaditeľ

správa telovýchovných a relcreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky
B ratislavj', Junácka ul. 4, 831 04 Bratislava
ICO: 00 179 663, DIČ: 2020801695, IČDPH: SK2020801695_________
Bratislava.

Cenník č. ../2018
p re poskytovanie služieb spojených s užívaním ZIM N ÉH O ŠTADIÓNA H arm incova ul.
v B ratislave
Na záldade zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov stanovujeme
ceny pre poskjdovanie služieb spojených s užívaním Zimného štadióna Harmincova ul. v Bratislave
s platnosťou od 1. júla 2018 nasledovne:
A/ C enník
1

Cenníková položka

Memá

Cena EUR

jednotka bez DPH

DPH

Cena EUR

20%

s DPH

6,20

37,20

1. Ceny p re p osk ytovan ie služieb sp ojen ých s užívaním ľad ovej plochy
1.1, Poskytovanie služieb spojených s užívaním ľadovej plochy na

hodina

31,00

na základe dodatku č. 2 k Rámcovej zm luve
spolupráci zo dna 20. 04. 2011 uzatvoreného dňa
................... 2018

0

B/ Vysvetlivky k cenníkovým položkám :
1. Tento cenník sa vzťahuje na posl<ytovanie bezodplatného užívania Zimného štadióna Harmincoval i
zväzu ľadového hokeja v rozsahu podľa Rámcovej zmluvy o spolupráci zo dňa 20. 04. 2011 uza
tvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového
hokeja a dodatlcu č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20, 04. 2011 uzatrmreného dňa

2. K cene za poskytované služby sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych
predpisov.
3. V cene služieb je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vody, tepla, plynu, stočného.
C/

Záverečné ustanovenia

1, Tento cenník nadobúda platnosť dňom 1, júla 2018.

Ing. Peter V o j t k o
riaditeľ

M EM O RANDUM O SPO LUPRÁCI
pri podpore rozvoja ľadového hokeja na územ í hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
m edzi
1/
Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpené

H lavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
Prim aciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
603 481
2020372596
Ing. arch. M atúš Vallo, prim átor

(ďalej aj ako „ Hlavné mesto “)
2/
Názov
Sídlo
Konajúci
IČO
DIČ
IČ DPH
Bank. spojenie:
Číslo účtu
:
BIC
:

Slovenský zväz ľadového hokeja
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Ing. M artin Kohút, predseda
30845386
2020872799
nie je platiteľ DPH
VUB, a .s. Bratislava
SK63 0200 0000 0011 84593756
SUBASKBX

(ďalej aj ako „ S Z Ľ H “)
(Hlavné mesto a SZ Ľ H ďalej spolu aj ako „strany m em oranda“ alebo jednotlivo aj
ako „strana m em oranda“)
Č lánok 1
Predm et a účel m em oranda
1. Uznávajúc rozvoj športu

najm ä ľadového hokeja ako výnimočnej devízy pre občanov

Hlavného mesta vo vzťahu ku všetkým generáciám športovcov reprezentujúcich Hlavné
mesto a deklarujúc verejný záujem spočívajúci v podpore rozvoja športu - najmä
ľadového hokeja detí, m ládeže a dospelých uzatvárajú Hlavné mesto a SZĽH toto
m em orandum.
2. M em orandum je prejavom slobodnej vôle strán m em oranda podporovať ľadový hokej
v H lavnom m este Slovenskej republiky Bratislave. Ľadový hokej ako športové
dedičstvo zastáva význam né miesto na rebríčku kolektívnych športov na Slovensku.
Hlavné mesto vzhľadom na to kladie dôraz na vytváranie lepších podm ienok na
rozvoj športu na jeho území.
3. Strany m em oranda dbajú na spoločne uznávané hodnoty a rozhodli sa pre spoluprácu
na

princípoch

vzájom nej

dôvery

a porozum enia

pri

rozvoji

ľadového

hokeja v Bratislave. Zaväzujú sa, že vyvinú všetko úsilie pre to, aby bol výsledok ich
spolupráce úspešný.
4. Účelom m emoranda je spoločný záujem podpory ľadového hokeja a

spolupráca

hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenského zväzu ľadového pri
využívaní

priestorov Zimného štadióna O ndreja Nepelu a Zim ného štadióna na

Harmincovej ulici v Bratislave. Ľadový hokej bol vždy považovaný za jeden
z najvýznam nejších športov na Slovensku, ktorý je potrebné udržať, rozvíjať a zvyšovať
jeho úroveň. Spoločnou snahou a záujm om strán m em oranda je rozvoj obojstranne
prospešnej spolupráce pri zabezpečovaní úloh v oblasti športu detí a m ládeže so
zam eraním na ľadový hokej a vytváranie podm ienok pre spoločné aktivity na území
Hlavného mesta, pri propagácii športovej činnosti a aktívnej podpore

športovania

a pohybových aktivít všetkých vekových kategórií.

Č lánok 2
Form a spolupráce
1. V zm ysle rámcovej zm luvy o spolupráci zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi
Hlavným mestom a SZĽH môže SZĽH v dohodnutých term ínoch bezodplatne užívať
Zim ný štadión Ondreja N epelu v Bratislave a Zim ný štadión na Harmincovej ulici
v Bratislave.
2. SZĽH v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením hlavného m esta Slovenskej
republiky Bratislavy č.

16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných

výpom ocí z rozpočtu hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy m ôže požiadať
o poskytnutie dotácie na úhradu služieb spojených s užívaním Zim ného štadióna
Ondreja Nepelu v Bratislave a Zimného štadióna na Harmincovej ulici, pričom Hlavné
m esto zabezpečí riadne spracovanie a predloženie takejto žiadosti na prerokovanie
v príslušných orgánoch Hlavného mesta a na schválenie príslušném u orgánu Hlavného
mesta, ktorý je v zm ysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných
výpom ocí z rozpočtu hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy oprávnený
rozhodnúť o udelení dotácie.
3. V prípade splnenia všetkých podm ienok stanovených všeobecne záväzným nariadením
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpom ocí z rozpočtu hlavného m esta Slovenskej republiky
B ratislavy a úspešného získania dotácie, bude povinnosťou SZĽH použiť poskytnutú
dotáciu hospodárne, efektívne, na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia
najneskôr do 31. decem bra príslušného kalendárneho roka a zároveň v súlade
s právnym i predpismi upravujúcim i nakladanie s verejnými prostriedkam i v záujm e
podpory a rozvoja ľadového hokeja na územ í hlavného m esta Slovenskej republiky
Bratislavy.

4. SZĽH berie na vedomie, že na pridelenie dotácie v zm ysle všeobecne záväzného
nariadenia hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní
dotácií a návratných finančných výpom ocí z rozpočtu hlavného m esta Slovenskej
republiky Bratislavy nie je právny nárok.

Č lánok 3
Účinnosť a doba trvania m em oranda
1. M emorandum o spolupráci sa uzatvára na

dobu určitú a to do skončenia účinnosti

Rámcovej zm luvy o spolupráci uzatvorenej medzi hlavným m estom Slovenskej
republiky B ratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja zo dňa 20.04.2011 v znení
jej neskorších dodatkov.
2. M emorandum je vyhotovené v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá strana
m em oranda dostane dve (2) vyhotovenia.
3. M emorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania osobami oprávneným i konať
za strany m em oranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle Hlavného m esta v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Slovenský zväz ľadového hokeja

Ing. arch. M atúš Vallo
prim átor

Ing. M artin Kohút
prezident SZĽH

RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 51 z á k o n a í . 4 0 /1 9 6 4 Zb. O bSiansky zák o n n ík v plninoin zn en í B v si'ilad c s právnym
poriadkom S lov en sk ej re p u b lik y (ď a le j len ..zm luva“ )

medzi zmluvnými suanami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 603 481
zastúpené; Dou. KiNDr. Milanom Fláénikom. CSc„ primátorom
(ďalej len „hlavné mesto'')
a.
Slovenský zväz ľadového hokeja, občianske združenie
Junácka 6,832 80 Bratislava
IČO; 30845386
za.stúpené; Ing. Jájtom Taraboni, generálnym sekretárom
(d'alcj len „SZĽH“)
za nasledovných Zmluvnými stranami dohodnutých podnuenok:

Článok 1.
llvodné ustanovenie
Zihluvou č. 0586/2009 zo dfw 1. júln 2009 o podmienkach posk>4nutÍa finančných prostriedkov na
rekonštrukciu, podmienkach rekonštrukcie a podmieitkach prevádzkovania Zimného štadióna Ondreja
Nepelu v Bratislave (ďalej len „zimný Štadión“) poskytlo Ministerstvo školstva SR (ďalej len
„ministerstvo“) finančnú dotáciu hlavnému mestu pričom v článku I bod 2 pism. c) tejto zmhivy
zaviazalo hlavné mesto, aby prenechalo predmetný zimný štadión počas desiatich (10) rokov odo dňa
právophuno.sti kolaudačného rozhodnutia Zimného štadióna k dišpózicii pre potreby štátnych
športových reprezentácii Slovenskej republiky v ľadovom hokeji; od mládežníckych kategórii až po
seniorské, na základe osobitnej zmluvy, v ktorej sa stanovia termíny a rozsaiv využitia zimného
štadióna. Zároveň ministerstvo zmluvne zaviazalo hlavné mesto, aby umožnilo SZĽH umiestttiť
v priestoroch zimného štadióna „Sieň slávy Slovenského hokeja“ (d'alej len. „Sieň slávy“) v rozsahu
a vo ľoitne dohodnutej v osobitnej zmluve so $ZĽH.

i
Článok 2.
Práva a jjovinnosti zmluvných strán
i

•

1) Hlavné niesfo sa zaväzuje, že doručí SZD,H kópiu právopláinéhp kólaudačhcho rozhodiiutia, bez
zbyiúčného odkladu, najneskôr do troch (3Íprácovných dní ocÍ nadobudnutia jeho právoplatnosti.

2) lilavné mesto sa zaväzuje, že odo dňa prdvoplatilosti kolauciftCného rozhodnutia zininčho štadióna
bude objekt zimného štadióna na dobu desiatich (10) rokov (do skonécnia hokejovej sezóny
2020/2021) slúžiť pre úCely ľadového hokeja, s pravidelnými začiatkami sezóny k 20, júlu
a ukončením sezóny k 30, aprílu.
3) Mlavné tiiesto sa zaväzuje na základe písomnej žiadosti SZĽH poskytnúť bezodplatne zimný
Štadión do užívania nasledovne;
a) pre v'tčely usporiadania 75. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 od nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného roátodnutia do 22. mája 20l 1, a to na základe osobitnej zmluvy
medzi SZĽH a hlavným mestom alebo iným subjcklotit, ktorý bude mať zimný štadión
v správe od hlavného mesta;
b) pre potreby štátnej športovej reprezentácie v ľadovom Itokeji všetkých kategórií, v rozsahu sto
(100) hodiir ročne, ä to:
ba) od 18. aprila do 24. apríla 2011. pričom písomnú žiadosť SZĽH doručí hlavnému mestu
bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy
bb) od 20, jtŕla 2011 do 31. decembra 201),
bc) vďalgích kalendárnych rokoch v období od 1. januára do 30. apríla, a od 20. jiila do
31. decembra,
bd) v roku 2021 od 1.januára do 30. apríla 2021
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Písomnú žiadosť na obdobia podľa písm, bb) až bd) doniôi SZĽH hlavnému mestu na nasledujúcu
hokejovú sezónu vždy najneskôr do 30, júna pŕísluShéhó kalendárneho rOka, pričom hlavné mesto
sa zaväzuje akceptovať predložený časový harmonograjn hokejovej sezóny. Za týmto účelom je
hlavné mesto povinné poskytnúť SZĽH potrební) si'tčinnosť a o poskytnutých službách je hlavné
mesto povinné viesť samostatnú evidenciu.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že objekt zimného štadióna a objekt zimného štadióna na Harmincovej
ulici v Bratislave v období od 20. júla dó 30, apríla až do 30. apríla 2021 v čase od 6:00 do 20:00
hod, (4 hodiny dénne) hlavné mesto poskytne za účelom tréningu mládeže k dispozícii SZĽH
bezodplatne.
5) Zmluvné strany sa dohodli, že pod bezodplatným užívaním sa roziunieT prevádzka chladiacich
systémov pre ľadové plochy, prevádzka zimného štadióna vrátane ľadových plôch a všetkých
technologických zariadení a bezodplatný servis a obsluha technologických zariadení, osvetlenia
1200 luxov, ozvučenia, vzduchotechnik)', regulácie teploty, bezpečnostného systému ttzatvärania
dverí, bezpečnostného kamerového systému a zabezpečenia čistenia Šatni, spotreba elektrickej
energie, tepla, chladenia, vody. stočného, prevádzky rolby, zabezpečenie služby energetických
závodov v trafostanici.
6) Zmluvné strany sn dohodli, že v prípade, že SZĽH bude mať záujem o iné .služby, spojené
s užívaním priestorov, u to najmä; poskytnutie personálneho zabezpečenia, upratovanie priestorov
zimného štadióna, usporiadatsľ.skú službu, pripojenie á obsluhu obrazovky (kocka), dopravnú
poličiu, efektové osvetlenie, meranie a reguláciu, tumikcly, interný TV okruh, požiarnu hliadku,
zdravotnú službu s kompletnou posádkou vozidla RZP, službu SBS v súlade so zákonom č.
479.‘2008 Z. z. o organizovaní verejných telo\'ýchovných podujatí, športových podujatí a
niristických podujatí a o zntenc a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zapožičaiiic a používanie rádiostaníc/ dopravné zjiačkyi stĺpiky podstavcov, ich osadenie
a demontáži zábrany pred vstupmi na zápas, budú tieto služby poskytované odplatne na základe
dohody zmluvných strán.

Hiaviié mesto sa zaväzuje, žc odo dňa nadobudnutia pri'ivoplatnosli kolaudačného rozhodnutia
zimného štadióna do 30. apríla 2021 zabezpečí bezodplatne pre účely umicslncnia Siene slúvy
vytvorenie prie.siom na 2, nadzemnom podlaiíí zimného štadióna a jeho bezodplatné užívanie.
Podrobnosti týkajúce sa užívania priestorov zimného štadióna na účely Siene slúvy budú
predmetom osobitnej zmluvy medzi hlavným mestom a SZliH,
8) Hlavné mesto zabezpečí, aby počas užívania Zimného štadióna na účely medzištátnych hokejovýcjr
stretnutí jesivujtjcc reklamy v priestore s hracou plochou a v priestoroch vyhradených výlučne pre
potreby SZUH l.j. priestory VIP n Press centra boli v dohodnutom termine 2 hodiny pred podujatím
a v priebehu trvania podujatí zakrj'ió.
9) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade organizovania prípravných medzištátnych hokejových
stretnutí na Zimnom štadióne bude maľ Hlavné mesto nárok na 40% podiel z výnosu z prctJaja
vstupeniek zníženého o odmenu zmluvného distribútora lístkov vrátane nákladov na výrobu listkov
na podujatie ( vyúčtovanie z predaja zmluvného distribútora lístkov).
10) Hlavné mesto sa zaväzuje, žc v prípade, ak zimný štadión prenechá do nájmu rozpočtovej alebo
príspevkovej organizácie, ktorej je zriaďovateľom, alebo bude zverený do správy^ rozpočtovej
alebo príspevkovej organizácii ktorej je zriaďovateľom, rovnako v prípade, ak sa z akéhokoľvek
titulu zimný štadión, alebo jeho časť prevedie na Slovenskú republiku alebo právnickú osobu so
100 % majetkovou účasťou Slovenskej republiky alebo na inú právnickú alebo fyzickú osobu, je
hlacmé mesto poViniié zabezpečiť prechod práv a záväzkov z tejto zmluvy na nájomcu
(nadobúdateľa) v rozsahu podľa tejto zmluvy.
11) Hlavné mesto sa zaväzuje, žé pokiaľ bude Zimný štadión prenechaný do užívania akémukoľvek
subjektu, táto .skutočnosť neohrozí ani inak negatívne neovplyvní plnenie záväzkov a podmienok,
na ktoré sa Mlavné mesto zaviazalo podľa tejto zmluvy’,
12) Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom sťičinnosť pri plnení
záväzkov vyplývajúcich zo íimluvy.

Článok 3.
Doba trvania zmluvy a ukončeriiO zmluvy
1} Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to ná desať {10) rokov, l.j. do 30. apríla 2021.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zatiiká;
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojcdnabá.
b) na základe písomnej dohody obidvoch -zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou SZĽH, aj bez udania dôvodu, pričom yýpovedná doba je tri (3) mesiace
a začína plynúť od piv'éhp dňa mešiacánasledujúceho po doručení výpovede hlavnému mestu,
d) jednostranným odstúpením v súlade k touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
3)

Hlavné mesto a SZĽH sú oprávnení odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak nicktoni zo zmluvných
strán podstatne poruší dohodnuté zmhivmé povinnosti, a v primeranej lehote určenej v písomnej
výzve neurobí nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom. kód' prejav vôle jednej zmluvnej strany
o odstúpení bude doručený druhej žmluvnéj strane.

článok 4,
ZávcrcCnĚ ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda plainosť dňom jc] podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
po dni jej zverejnenia v zmysle §47a zákona č, 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov,
2) K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť iba na základe vzájomnej dohody obidvoch
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami alebo ak to
vyplýva zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov.
3)

Práva a povinnosti wslovne neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.

4)

Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom (I) vyhotovení.

5) Zmluvné strany vyhlasiijťi, že si túto zmluvu pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu
porozumeli a len predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje
prejavy vôle obsialmuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné,
Vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa
žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplahrosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné
strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu ná všetkých rovnopisoch podpísali.

V Bratislave dňa <?0. í ý.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V Bratislave dňa ť?0. OV. s oi f

Slovenský zyllz ľadového hokeja,
.občianske združenie

/ \/
Doc
generálny sekr^tim

/i'
jj

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 22.1.2019

k bodu
Zmluvná dokumentácia k rámcovej zm luve o spolupráci zo dňa 20.4.2011 uzatvorenej medzi
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta materiál prerokovala
a odporúča MsZ schváliť predložený návrh uznesenia a žiada riaditeľa magistrátu doručiť
pôvodnú Rámcovú zmluvu o spolupráci a žiada riaditeľa STARZu
o doplnenie vývoja
pohľadávok spoločnosti SLOVAN a.s., za posledné 3 roky
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: O, zdržal sa: O

Za správnosť opisu : íng. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 22.01.2019

berie na vedom ie
návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva lilavného mesta SR Bratislavy dňa 07, 02. 2019.

Návrh na prerokovanie m ateriálov v M estsk o m zastupiteľstve hlavného m esta SR Bratislavy
07. 02. 2019

Uznesenie 9/2019
70

dňa 24.01.2019

Mestská rada

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať:
1. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske
združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping
Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa
2. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemlm v Bratislave,
k. ú. Trnávka, pare. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi
3. Návrh na predaj novovytvoreného pozemlcu v Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 4015/23, zastavaného stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CÁR, s.r.o., so sídlom v Bratislave
4. Návrh na zverenie pozemlcu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88
0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy
5. Návrh na zverenie budov a pozemlcov Národnej kultúrnej pamiatlcy „Vajnorslcý ľudový dom“ dodatkom
k Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov
6. Náwh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m^ v stavbe podchodu na Hodžovom námestí
v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže
7. Návrh na nájom nebytového priestoim č. 1.30 vo výmere 112,04 irf v stavbe podchodu na Hodžovom
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže
8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie
9. Informácia o vykonaných la-okoch ohľadom investičného zámera stavby Predstaničný priestor hlavnej
stanice ŽSR v Bratislave
10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017
zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo Metodilcu hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní
kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania nielctorých nájomných

vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republilcy č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov
11. Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20. 04. 2011, uzatvorenej medzi hlavným
mestom Slovenskej republilcy Bratislavou a Slovenslcým zväzom ľadového hokeja
12. Návrh na odpísanie pohľadávok - Mestské lesy v Bratislave
13. Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 časť
C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 ^ Mestské lesy v Bratislave
14. Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1160/2018 časť
B zo dňa 26. 04. 2018 - Koncepcia rozvoja Mestslcých lesov v Bratislave
15. Informácia o výsledlcu kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efelctívnosti a účinnosti triedeného
zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a prijatých opaReníach
16. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategíclcých vyhlíadlcach
do budúcnosti
17. Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobností lilavného mesta SR Bratislavy
18. Alctualizácia celomestského zoznamu pamätihodnosti Bratislavy
19. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2 016-2017
20. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislava v r. 2018
21. Zverejňovanie majetkových priznaní verejných fimlccionárov hlavného mesta Slovenskej republilcy
Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z poUtilcy etiky v zmysle Protilcorupčného minima
pre Bratislavu
22. Návrh na začatie konania vo veci oclirany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9
ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
fiinkcionárov
23. Petícia za vylilásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice
24. Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za humnami
25. Infoimácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva lilavného mesta
SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Bratislava dňa

Ing. arch. M atúš Vallo
primátor
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KOMISIA PRE SKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HL. MESTA SR BRATISI.AVY

PRIM ACIÁLNE, NÁM . 1, PSČ 814 99 BRATISLAVA I

Stanovisko

k Zmluvnej dokumentácii k rámcovej zm luve o spolupráci zo dňa 20.04.2011
uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským
zväzom ľadového hokeja
Komisia po prekovaní m ateriálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko:
Odporúča m estském u zastupiteľstvu hlavného m esta SR Bratislavy schváliť návrh uznesenia
v znení:
1. Návrh znenia dodatku k rámcovej zmluve o spolupráci uzatvorenej medzi hlavným
mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja dňa 20.04.2011
2. N ávrh znenia m emoranda o spolupráci pri podpore ľadového hokeja na území
hlavného mesta SR Bratislavy medzi hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským
zväzom ľadového hokeja

Hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

7
O
O

Stanovisko bolo prijaté.

Bratislava 29.01.2019

Mgr. Vladim ír Dolinay, v.r.
predseda kom isie pre školstvo,
vzdelávanie a šport MsZ

Za správnosť:
PaedDr. M arián Valovič
tajomník komisie

