
ZMLUVA  O  DIELO  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ   
Obchodné meno : Košická Futbalová Aréna a. s. 
Sídlo   : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
Štatutárny orgán : Mgr. Marcel Gibóda, predseda predstavenstva   
Štatutárny orgán : Ing. Ján Varga, člen predstavenstva   
Štatutárny orgán : Ing. Stanislav Petráš, člen predstavenstva 
IČO   : 47 845 660 
IČ DPH  : SK2024132704 
Registrácia  : Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,  

Vložka č.: 1636/V  
E-mail   :  

(musia byť použité všetky emailové adresy súčasne) 
Kontaktná osoba : Ing. Stanislav Čaja, tel. kontakt:  
Kontaktná osoba : Ing. Milan Vaska, tel. kontakt:  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ   
Obchodné meno : HESCON s.r.o.  
Sídlo   :  Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín  
Štatutárny orgán : Ing. Erik Hrnčiar, konateľ 
IČO   :  43 900 658 
IČ DPH  : SK2022520313 
Registrácia  : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,  

Vložka č.: 19624/R 
Bankové  spojenie :   
Fax   :  
E-mail   :  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
II. 

Predmet zmluvy a rozsah plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za 
podmienky poskytnutia riadnej súčinnosti zo strany objednávateľa, vypracuje 
pre objednávateľa projektovú dokumentáciu a poskytne ďalšie plnenie, všetko 
bližšie špecifikované v bode 2. tohto článku zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“), v rámci 
projektu: „Košická futbalová aréna – Úprava 3 vstavkov a kompletáž (spracovanie)  
realizačnej dokumentácie“. 
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2. Dielo pozostáva z nasledovných častí (rozsah a obsah plnenia): 
 

Úprava 3 vstavkov a kompletáž (spracovanie)  realizačnej dokumentácie pre  
 

SO 10.1.II FUTBALOVÝ ŠTADIÓN II.ETAPA 
SO 10.1.III FUTBALOVÝ ŠTADIÓN III.ETAPA – rohové tribúny  
Všetko v štruktúre podľa prílohy č.1 vrátane UEFA doplnenie požiadaviek pre 
elektroinštalácie 
 

Technická pomoc pri výbere generálneho dodávateľa príslušnej časti stavby 
(odpovede na otázky súťažiacich k dokumentácii stavby, technické poradenstvo.). 

 
Bližšia špecifikácia Diela sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy - dokument 
s označením „Objektová skladba“. Obsah dokumentu „Objektová skladba“ sa 
aplikuje v celom rozsahu, ak nie je v rozpore s niektorým ustanovením tejto zmluvy 
– v takomto prípade má prednosť ustanovenie tejto zmluvy pred ustanovením 
prílohy č. 1.   

 
3. Ak sa v priebehu vykonávania Diela podľa tejto zmluvy vyskytne požiadavka 

objednávateľa na uskutočnenie ďalších prác nad rámec Diela alebo zmien už 
vykonaného Diela alebo vznikne potreba zmien Diela podľa tejto zmluvy, ktoré 
nebolo možné predvídať alebo ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, zhotoviteľ 
predloží objednávateľovi cenovú ponuku požadovanej alebo potrebnej zmeny Diela 
na odsúhlasenie. V prípade, ak objednávateľ výslovne v lehote 3 pracovných dní 
od predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa na vykonanie dodatočných prác 
neoznámi zhotoviteľovi, že s predloženou cenovou ponukou nesúhlasí, alebo 
neuvedenie žiadne výhrady, zmluvné strany sa dohodli, že uvedené sa považuje 
za súhlas objednávateľa s predloženou cenovou ponukou dodatočných prác, 
pričom takto určenú cenu dodatočných prác sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi 
uhradiť. Zhotoviteľ má právo, vzhľadom na už vykonané práce na Diele, 
s navrhovanými zmenami, resp. dodatočne požadovanými prácami nesúhlasiť. Na 
účely tohto ustanovenia sa cenová ponuka považuje za predloženú zhotoviteľom 
objednávateľovi dňom jej odoslania zhotoviteľom na email objednávateľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy alebo dňom jej osobného odovzdania zhotoviteľom 
objednávateľovi.  

 
III. 

Spolupôsobenie a podklady od objednávateľa 
 
1. Dielo zhotoviteľ vypracuje podľa pokynov objednávateľa, s ktorými objednávateľ 

zhotoviteľa preukázateľne podrobne oboznámil, a v súlade s dokumentáciou, ktorú 
odovzdal zhotoviteľovi pred uzavretím tejto zmluvy ako podklad na vykonanie 
Diela.  
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela poskytne zhotoviteľovi 
bezodkladnú súčinnosť, najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti 
zhotoviteľa o poskytnutie súčinnosti, spočívajúcu najmä v priebežnom odovzdávaní 
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všetkých a akýchkoľvek informácií,  podkladov a technických riešení, ktorých 
potreba vznikne zhotoviteľovi v priebehu zhotovovania diela, vrátane poskytnutia 
súčinnosti formou konzultácií, prípadne pokynov, ktoré si zhotoviteľ vyžiada. 
Žiadosť zhotoviteľa o súčinnosť môže byť doručovaná na emailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a považuje sa doručenú dňom jej 
odoslania zhotoviteľom, ibaže sa preukáže, že nebola doručená objednávateľovi. 
Súčasťou povinnosti objednávateľa poskytovať súčinnosť zhotoviteľovi podľa tohto 
bodu zmluvy je aj povinnosť objednávateľa zaobstarať pre zhotoviteľa podľa jeho 
požiadavky riadnu a včasnú súčinnosť všetkých subdodávateľov objednávateľa 
alebo profesií, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní Diela alebo ktorých činnosť je 
nevyhnutná pre riadne vykonanie Diela.  

 
3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje najneskôr do 1 pracovného dňa od písomnej 

požiadavky zhotoviteľa:  
- zaistiť sústavnú dosiahnuteľnosť osoby oprávnenej konať v jeho mene, 

poskytujúcej súčinnosť podľa tejto zmluvy: Ing. Stanislav Čaja, email:                          
, telefónny kontakt:            , ktorú je zhotoviteľ oprávnený kontaktovať na účely 
plnenia predmetu tejto zmluvy; 

- oznámiť zhotoviteľovi emailom alebo doporučeným listom akúkoľvek skutočnosť, 
ktorá môže brániť riadnemu a včasnému plneniu predmetu tejto zmluvy; 

- umožniť zhotoviteľovi nerušený a neobmedzený prístup na/k nehnuteľnostiam, 
ktorých sa predmet plnenia podľa tejto zmluvy týka.  

 
IV. 

Čas plnenia 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo od zhotoviteľa protokolárne prevezme v lehote 
určenej zhotoviteľom a zaplatí zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu, to všetko 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Termín na vykonanie Diela:  
 
Odovzdanie Diela v elektronickej podobe na USB nosiči (vrátane CAD formátu) do 
20.05.2022 do 12.00 hod. miestneho času. 
 
Odovzdanie Diela v tlačenej podobe (6 paré) bude po prevzatí Diela 
objednávateľom v elektronickej podobe a uplatnení opcie.  
Termín expedície v tlačenej podobe bude dohodnutý dodatočne po kontrole 
digitálnej verzii osobou podľa čl. III v trvaní minimálne 3 kalendárne týždne a  
maximálne 5 kalendárnych týždňov od uplatnenia opcie.  

 
2. Lehoty uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy sa predlžujú najmä o čas, počas 

ktorého 
- je objednávateľ v omeškaní s plnením ktorejkoľvek z jeho povinností podľa 

právneho predpisu alebo tejto zmluvy, najmä, nie však len,  ak je objednávateľ 
v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy (napr. 
objednávateľ neposkytne riadne alebo včas potrebné podklady a informácie, ako 
aj akúkoľvek inú zhotoviteľom dôvodne požadovanú súčinnosť), alebo je v 
omeškaní so zaplatením  akejkoľvek platby zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy; 
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- zhotoviteľ nemôže Dielo zhotovovať z dôvodu okolností vylučujúcich 
zodpovednosť (v zmysle § 374 Obchodného zákonníka); 

- zhotoviteľ oprávnene podľa tejto zmluvy prerušil vykonávanie Diela. 
 

3. Zhotoviteľ začal vykonávať Dielo na základe akceptačného listu zo dňa 18.03.2022 
(ďalej len „akceptačný list“). 
 

V. 
Cena Diela / Platobné podmienky 

 
1. Cena za vykonanie Diela je dohodnutá medzi zmluvnými stranami v nasledovnej 

výške: 
 
72.174,-EUR (slovom: sedemdesiatdvatisícstosedemdesiatštyri euro) 
 
opcia: tlač tendrovej dokumentácie a kompletizácia v listinnej podobe: cena 4.465,-
EUR (slovom: štyritisícštyristošesťdesiatpäť euro) 

 
2. Cena Diela uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je bez DPH. Daň z pridanej 

hodnoty bude účtovaná v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty. 
 

3. Objednávateľ  berie na vedomie, že cena každej časti Diela bola určená v dobrej 
viere vychádzajúc z predpokladu, že zhotoviteľ i/ začne vykonávať každú časť 
Diela najneskôr do 1 kalendárneho roka odo dňa, kedy malo dôjsť podľa tejto 
zmluvy k začatiu jej vykonávania,  alebo ii/ zhotoví (vykoná) v celom rozsahu 
každú časť Diela najneskôr do 1 kalendárneho roka odo dňa, kedy mala byť podľa 
zmluvy zhotovená (vykonaná), pokiaľ zmluva nezanikla pre uvedeným termínom. 
V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať alebo nevykoná konkrétnu časť Diela 
v celom rozsahu z iného dôvodu (iných dôvodov) ako dôvodu (dôvodov) na strane 
zhotoviteľa najneskôr do termínu uvedeného v predošlej vete tohto bodu zmluvy, 
zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ibaže sa dohodne s objednávateľom 
na novej cene časti Diela, ktorú ešte nezačal vykonávať alebo ktorú ešte 
nevykoval. Za dôvod na strane zhotoviteľa sa považuje zavinené porušenie tejto 
zmluvy zhotoviteľom. Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté právo 
zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy na základe iných dôvodov, či už podľa tejto zmluvy 
alebo podľa právnych predpisov, pred uplynutím 1 kalendárneho roka odo dňa, 
kedy malo dôjsť podľa tejto zmluvy k začatiu vykonávania alebo k vykonaniu Diela, 
resp. ktorejkoľvek jeho časti. 

 
4. Cenu Diela uplatní zhotoviteľ u objednávateľa vystavením elektronickej faktúry a jej 

doručením objednávateľovi v súlade s ďalej uvedenými ustanoveniami tejto 
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú cenu Diela zhotoviteľovi zaplatiť 
v lehote splatnosti faktúry. Zhotoviteľ sa zaväzuje poslať objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu aj faktúru vyhotovenú v listinnej podobe. 
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5. Objednávateľ si splní svoju povinnosť riadne uhradiť zhotoviteľom vystavenú 
faktúru dňom pripísania peňažných prostriedkov v celkovej výške fakturovanej 
sumy na účet zhotoviteľa. 

 
6. Cena Diela bude fakturovaná nasledovne: 
 

30 % ceny Diela po podpise akceptačného listu na základe faktúry, splatnosť 
faktúry 5 dní od vystavenia faktúry; 
 
30 % ceny Diela po odovzdaní výkresovej časti, splatnosť faktúry 14 dní od 
vystavenia faktúry; 
 
40 % ceny Diela po odovzdaní výkazu výmer, splatnosť faktúry 14 dní od 
vystavenia faktúry; 
 

7. Objednávateľ  týmto v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov udeľuje zhotoviteľovi súhlas na to, 
aby mu za dodanú službu alebo tovar na základe tejto zmluvy vystavoval faktúru 
v elektronickej forme (ďalej aj „elektronická faktúra“). Elektronická faktúra je 
daňovým dokladom. 

 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať objednávateľovi 

prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho emailovú adresu –                                                        
 

 (musia byť použité všetky emailové adresy súčasne). Zmena emailovej adresy 
objednávateľa na doručovanie elektronickej faktúry je účinná okamihom riadneho 
doručenia písomného oznámenia objednávateľa obsahujúceho novú emailovú 
adresu na doručovanie elektronickej faktúry, doručeného zhotoviteľovi na emailovú 
adresu             alebo prostredníctvom poštovej zásielky doručenej do vlastných rúk 
konateľa zhotoviteľa na adresu sídla zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný 
bezodkladne informovať zhotoviteľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli 
mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok.  

 
9. Objednávateľ je povinný zaobstarať, aby schránka priradená k emailovej adrese 

určenej na doručovanie elektronickej faktúry bola vždy dostupná a spôsobilá 
prijímať elektronické faktúry. 

 
10. Objednávateľ je povinný byť stále riadne pripojený do siete internet. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje elektronickej faktúry 
v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na 
komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete 
internet. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného 
pripojenia objednávateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na 
komunikačnej trase k objednávateľovi, alebo v dôsledku akejkoľvek inej 
nemožnosti objednávateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.  
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11. Všetky a akékoľvek skutočnosti dotýkajúce sa elektronickej faktúry sa objednávateľ 
zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi prostredníctvom emailovej správy na adresu             
. 

 
12. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú objednávateľovi dňom odoslania 

elektronickej faktúry zhotoviteľom na email objednávateľa určený na doručovanie 
elektronickej faktúry, pokiaľ sa nepreukáže niečo iné.  

 
13. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú objednávateľovi dňom jej odoslania 

zhotoviteľom na email objednávateľa určený na doručovanie elektronickej faktúry 
aj vtedy, ak elektronická faktúra objednávateľovi nebola doručená alebo mu bola 
doručená s poškodenými, prípadne s neúplnými údajmi, všetko z dôvodu 
porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu na strane objednávateľa bez ohľadu na jeho zavinenie. 

 
VI. 

Miesto plnenia 
 
1. Zhotoviteľ odovzdá Dielo objednávateľovi v sídle objednávateľa, ak sa nedohodnú 

inak, o čom sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti. 
Drobné vady Diela, ktoré nebránia použitiu Diela, nie sú prekážkou odovzdania 
a prevzatia Diela a zaplatenia ceny Diela.   
 

2. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, resp. jeho konkrétu časť v termíne 
určenom zhotoviteľom. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela, resp. 
jeho časti,  zaslaním výzvy na emailovú adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy alebo doporučeným listom doručeným na adresu sídla objednávateľa 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že objednávateľ protokol bezdôvodne 
odmietne podpísať alebo sa nedostaví na jeho podpísanie alebo odmietne Dielo 
prevziať na základe neopodstatnených dôvodov, považuje sa Dielo, resp. jeho časť 
za odovzdané dňom, kedy mal byť odovzdávací protokol podpísaný.  

 

VII. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením akejkoľvek platby zhotoviteľovi 

podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo i/ účtovať objednávateľovi (a objednávateľ 
má povinnosť uhradiť zhotoviteľovi) úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne 
z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, a zároveň ii/ prerušiť poskytovanie 
plnenia podľa tejto zmluvy, ak objednávateľ neuhradí dlžnú sumu ani v dodatočnej 
lehote 7 dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa.  
 

2. V prípade, ak objednávateľ ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní od doručenia 
písomnej žiadosti zhotoviteľa neposkytne riadne zhotoviteľovi ním požadovanú 
súčinnosť, zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela. Prerušením 
vykonávania Diela zhotoviteľom nie je dotknuté právo zhotoviteľa odstúpiť od tejto 
zmluvy.    
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3. Zhotoviteľ pokračuje vo vykonávaní Diela v prípade prerušenia vykonávania Diela 

najneskôr po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa, kedy zanikol (odpadol) dôvod 
prerušenia vykonávania Diela, ibaže došlo k zániku zmluvy.  

 
4. Ak neurčí zhotoviteľ inak, platí, že zhotoviteľ prerušil vykonávania Diela vždy ku 

dňu, kedy nastala skutočnosť, ktorá oprávňuje zhotoviteľa prerušiť vykonávanie 
Diela.  

 
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak (i) objednávateľ 

neposkytne viac ako 25 pracovných dní súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na plnenie 
predmetu tejto zmluvy alebo (ii) zhotoviteľ prerušil vykonávanie Diela na základe 
tejto zmluvy viac ako 5-krát, (iii) objednávateľ akýmkoľvek spôsobom poruší alebo 
ohrozí autorské práva zhotoviteľa k autorským dielam uvedeným v bode 1. článku 
IX. zmluvy alebo (iv) objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby na 
základe tejto zmluvy a túto neuhradí ani v dodatočnej lehote 25 pracovných dní od 
doručenia výzvy zhotoviteľa na jej zaplatenie objednávateľovi. Ustanovením tohto 
bodu zmluvy nie je dotknuté právo zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy podľa iných 
ustanovení tejto zmluvy alebo podľa právnych predpisov.  

 
6. Ak dôjde k prerušeniu alebo  k predčasnému ukončeniu vykonávania Diela alebo 

dôjde k zániku zmluvy (napr. v dôsledku odstúpenia od zmluvy), má zhotoviteľ 
právo požadovať od objednávateľa a objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi 
všetky a akékoľvek práce a náklady, ktoré ku dňu prerušenia vykonávania Diela 
alebo predčasného ukončenia vykonávania Diela alebo ku dňu zániku zmluvy 
v súvislosti s realizáciou Diela vykonal, resp. vynaložil, najmä, nie však len, 
v podobe času stráveného prípravou na vykonávanie Diela, štúdiom dodanej 
dokumentácie,  obhliadkami, rokovaniami, a pod. a bez ohľadu na skutočnosť, či 
rozpracované Dielo môže byť predložené v hmotnej podobe alebo na hmotnom 
nosiči; objednávateľ je povinný zaplatiť takto určenú cenu rozpracovaného Diela na 
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote jej splatnosti.  

 
7. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám informácie týkajúce sa 

obsahu tejto zmluvy, pokiaľ tieto tretie strany nie sú viazané mlčanlivosťou, pokiaľ 
to nie je vyžadované právnymi predpismi alebo pokiaľ neobdržali písomný súhlas 
druhej zmluvnej strany alebo ak to nie je nevyhnutné za účelom splnenia práv a 
povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy. 

 
8. Svojím podpisom na tejto zmluve objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas 

k zverejneniu informácie, že je jeho klientom, a to pri prezentácii zhotoviteľa, najmä 
na vlastnej webovej stránke, v rámci iných prezentácií zhotoviteľa, v rámci ponúk 
a návrhov pre rôzne verené súťaže a iné výberové konania. Zhotoviteľ sa danú 
informáciu zaväzuje zverejňovať len takým spôsobom, ktorý neohrozí dobré meno 
objednávateľa a nepoškodí dobrú povesť objednávateľa.  

 



8 

 

VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi včasné a presné informácie 

potrebné k zaisteniu jeho súčinnosti v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.  
 

2. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za chybné plnenie predmetu tejto zmluvy, ak je 
toto spôsobené udalosťami a skutočnosťami, ktoré zhotoviteľ nedokázal ovplyvniť, 
alebo ak je spôsobené dôvodmi inými ako na strane zhotoviteľa, napr.: 
a) nedodržaním odporúčaní a stanovísk zhotoviteľa zo strany objednávateľa,  
b) nekonaním objednávateľa, ktoré je podmienkou určitého konania 

zhotoviteľa,  
c) použitím nevhodnej dokumentácie, podkladov alebo informácií, ktoré 

zhotoviteľ dostal od objednávateľa, v prípade, ak zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití napriek 
upozorneniu trval alebo v prípade, keď zhotoviteľ nemohol nevhodnosť 
uvedenej dokumentácie, podkladov alebo informácií odhaliť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti,  

d) okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ust. § 374 Obchodného 
zákonníka, 

e) nesprávnymi rozhodnutiami orgánov štátnej správy, resp. územnej 
samosprávy.  

 
3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi 

v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, 
dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov zhotoviteľovi, alebo v dôsledku 
konania alebo nekonania akejkoľvek osoby odlišnej od zhotoviteľa, okrem situácií 
kde na základe bežného preverovania informácií, by bolo možné rozumne 
očakávať, že zhotoviteľ zistí, že daná informácia je zjavne nepravdivá, zjavne 
zavádzajúca alebo zjavne neúplná.  

 
IX. 

Licencia / Vlastnícke právo k Dielu  
 
1. Zhotoviteľ udeľuje touto zmluvou objednávateľovi za odkladacej podmienky riadnej 

úhrady ceny Diela objednávateľom neobmedzenú (časovo, vecne, teritoriálne) 
výhradnú licenciu na použitie odovzdaných častí Diela a akejkoľvek v ňom 
obsiahnutej informácie výlučne na účely uskutočnenia činnosti, na ktorú sa Dielo 
vzťahuje, tzn. na realizáciu stavby Košická futbalová aréna. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností a bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto zmluvy 
sa zmluvné strany dohodli a Objednávateľ týmto potvrdzuje, že Dielo, a ani 
akúkoľvek jeho inú verziu, modifikáciu, adaptáciu a úpravu či inú formu, vykonanú 
Objednávateľom alebo tretím subjektom v rámci udelenej licencie, nie je možné 
použiť v rámci realizácie iného projektu/stavby ako je stavba Košickej futbalovej 
arény.  
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2. Objednávateľ je oprávnený Dielo alebo jeho časť bez súhlasu zhotoviteľa najmä (i) 
rozširovať, (ii) upravovať, (iii) adaptovať (iv) zaradiť do akéhokoľvek iného diela, 
alebo použiť iným spôsobom, všetko výlučne na účely uskutočnenia činnosti, na 
ktorú sa Dielo vzťahuje, tzn. na realizáciu stavby Košická futbalová aréna. Pre 
väčšiu jasnosť dohody zmluvných strán ohľadom rozsahu udelenej licencie, 
objednávateľ je oprávnený použiť a používať Dielo resp. jeho časti v súlade 
s dohodnutým účelom najmä v nasledujúcom rozsahu: 

 

i) vyhotovenie rozmnoženiny Diela v neobmedzenom rozsahu 

objednávateľom, resp. treťou osobou určenou objednávateľom; 

ii) spracovanie Diela, najmä skrátenie alebo rozšírenie Diela, zmena obsahu 

alebo zmena formy alebo veľkosti Diela vrátane akýchkoľvek úprav 

objednávateľom, resp. treťou osobou určenou objednávateľom; 

iii) obsahovo a formálne neobmedzené modifikovanie Diela akýmkoľvek 

spôsobom v súlade s touto zmluvou; 

iv) verejné rozširovanie Diela a/alebo jeho rozmnoženín objednávateľom, 

resp. prostredníctvom tretej osoby, určenej objednávateľom, a to v 

neobmedzenom rozsahu; 

v) akékoľvek iné používanie Diela objednávateľom, resp. treťou osobou 

určenou objednávateľom bez obmedzenia, avšak výlučne na účely, na 

ktoré je Dielo určené; 

vi) spojenie Diela s iným dielom alebo zaradenie Diela do iných typov diel 

objednávateľom, resp. treťou osobou určenou objednávateľom; 

vii) zaradiť Dielo do elektronických databáz a umožniť k nemu prístup tretím 

osobám. 

 

3. Zhotoviteľ týmto zároveň výslovne udeľuje objednávateľovi právo na vykonanie 
akejkoľvek zmeny Diela, a to či už kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej, 
alebo na vykonanie nového kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatného vkladu do 
Diela spočívajúceho v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní. Súhlas 
zhotoviteľa podľa tohto článku je neodvolateľný. 
 

4. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú obdobne i na deriváty Diela a časti Diela, 
ktoré vznikli uplatnením niektorého z oprávnení k Dielu podľa tohto článku. 

 
5. Ustanovenia tejto zmluvy sa primerane vzťahujú aj na licenciu k podkladovým 

materiálom, ak sú autorským dielom a súvisia s Dielom, ako napr. manuály, 
katalógy, návody a podobne, ktoré boli zhotoviteľom v súvislosti s Dielom 
vytvorené pre objednávateľa do dňa uzavretia tejto zmluvy (ďalej len „podkladové 
materiály“). Ak sa v tejto zmluve používa spojenie Dielo, v rovnakom rozsahu sa to 
vzťahuje aj na podkladové materiály. 
 

6. Objednávateľ je oprávnený uvedenú licenciu/licencie postúpiť na tretiu osobu. Na 
základe dohody zmluvných strán je objednávateľ oprávnený udeľovať bez 
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obmedzenia tretím osobám súhlas na použitie Diela resp. jeho časti v rozsahu 
jemu udelenej licencie, tzv. sublicencie, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. 

 
7. Vlastnícke právo k veciam, prostredníctvom ktorých sú autorské diela vyjadrené, 

prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia ceny Diela zhotoviteľovi. 
 

8. Objednávateľ týmto udeľuje bezplatne zhotoviteľovi nevýhradnú sublicenciu 
(súhlas) na použitie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe Košická 
futbalová aréna, miesto stavby: KOŠICE IV, KOŠICE – JUH, kat územie: Južné 
mesto, ul. Pri Prachárni, č. zákazky generálneho projektanta 2018012, za účelom 
vykonania Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, a to na všetky formy použitia 
realizačnej projektovej dokumentácie, ktoré sú potrebné pre riadne vypracovanie 
Diela, najmä, nie však len, na spracovanie, úpravu, zmenu, doplnenie, vyhotovenie 
rozmnoženiny realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe Košická futbalová 
aréna, jej spojenie s iným dielom a pod.; zhotoviteľ je oprávnený udeliť sublicenciu 
tretej osobe (subdodávateľom zhotoviteľa). 

 
9. Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť licenciu podľa bodu 8. tohto 

článku zmluvy. V prípade, ak by sa vyhlásenie objednávateľa uvedené v predošlej 
vete ukázalo ako nepravdivé alebo neúplné, zaväzuje sa nahradiť zhotoviteľovi 
všetku škodu, ktorá mu v dôsledku nepravdivosti alebo neúplnosti uvedeného 
vyhlásenia vznikne.  

 
X. 

Nepreberanie pracovníkov 
 
1. Objednávateľ a/alebo akákoľvek k nemu závislá osoba v zmysle zákona č. 

595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov nemôže uzatvoriť 
zmluvu so súčasnými alebo bývalými zamestnancami Zhotoviteľa a/alebo 
dodávateľmi Zhotoviteľa v akejkoľvek súvislosti s vytváraním Diela alebo jeho 
zmeny a doplnenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa s 
overeným podpisom jej štatutárneho orgánu (ďalej ako „Prebratie Pracovníka“), 
ak táto zmluva bola v platnosti počas akejkoľvek doby v čase dvoch rokov 
predchádzajúcich dňu Prebratia Pracovníka.  

 
2. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1. tohto článku zmluvy je objednávateľ 

povinný bezodkladne oznámiť porušenie tohto ustanovenia zhotoviteľovi a toto 
porušenie odstrániť v jednomesačnej lehote odo dňa doručenia oznámenia alebo 
výzvy zhotoviteľa na odstránenie porušenia. Ak v uvedenej lehote nedôjde k 
odstráneniu predmetného porušenia, je objednávateľ povinný bezodkladne uhradiť 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc euro). 
Pre vylúčenie pochybností, bývalým zamestnancom alebo dodávateľom 
zhotoviteľa sa rozumie subjekt, ktorý spolupracoval so zhotoviteľom počas 
akejkoľvek doby v čase jedného roka predchádzajúceho dňu predmetného 
Prebratia Pracovníka. 
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XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach výslovne 

neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.  

 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých je pre každú zmluvnú 

stranu určené jedno vyhotovenie.  
 
3. V prípade sporu sa obidve zmluvné strany budú snažiť vyriešiť tento spor zmierne 

a vzájomnou dohodou. Ak sa nepodarí vyriešiť spor mimosúdne, zmluvné strany 
sa dohodli, že vecne a miestne príslušný pre všetky a akékoľvek spory, ktoré 
vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, bude všeobecný súd 
Slovenskej republiky, určený podľa sídla zhotoviteľa.   

 
4. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa jej 

predmetu. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné 
a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy (najmä akceptačný list) 
a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať osobitných, v tejto zmluve 
neuvedených, ústnych dojednaní a dohôd. 

 

5. Ak niektoré ustanovenia zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné 
orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie 
bude neplatné alebo nevymáhateľné iba v dotknutom a v najužšom možnom 
rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia 
zmluvy zostávajú v platnosti. Účastníci budú v takom prípade postupovať tak, aby 
účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne 
možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný vo forme 
umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že 
akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradia bez 
zbytočného odkladu novým ustanovením, ktoré bude svojim významom čo 
najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu. 
 

6. Ak nie je uvedené inak, zmenu tejto zmluvy možno urobiť iba písomne a to na 
základe číslovaných dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

 
7. Vyhotovenie, platnosť, výklad a vykonávanie tejto zmluvy a rozhodovanie 

o sporoch sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami. 
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9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu o dielo riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola uzatvorená 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju podpisujú. 

 
 

V Košiciach, dňa 28.04.2022   V Trenčíne, dňa 27.04.2022 
 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 ,,podpísané“                                                      ,,podpísané“ 

............................................................  .................................................. 
Košická Futbalová Aréna a. s.   HESCON s.r.o. 
v zast.: Mgr. Marcel Gibóda    v zast.: Ing. Erik Hrnčiar 
predseda predstavenstva    konateľ 

 
V Košiciach dňa 28.04.2022 
 
 
,,podpísané“ 
............................................................   
Košická Futbalová Aréna a. s.    

v zast.: Ing. Ján Varga     
člen predstavenstva     
 
V Košiciach dňa 28.04.2022 
 
 
,,podpísané“ 
............................................................   
Košická Futbalová Aréna a. s.    

v zast.:Ing. Stanislav Petráš 
člen predstavenstva 
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Príloha č. 1: Objektová skladba 
 

SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN II. AŽ III.ETAPA 

10.1_100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

10.1_200_STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

     10.1_210_ZÁKLADY 

     10.1_220_BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 

     10.1_230_OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE 

10.1_400_TECHNIKA PROSTREDIA STAVIEB 

   10.1_410_ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE  

    10.1_411_VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 

    10.1_412_VNÚTORNÝ VODOVOD 

   10.1_415_ZAVLAŽOVANIE IHRISKA 

   10.1_416_ODKANALIZOVANIE IHRISKA, DRENÁŽ 

   10.1_417_STUDNE A AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 

   10.1_420_VZDUCHOTECHNIKA 

   10.1_440_CHLADENIE A ROZVOD CHLADU 

   10.1_450_ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A ROZVODY TEPLA 

   10.1_455_OST A PRÍPRAVA TÚV 

   10.1_460_SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY 

                              10.1_461_NN NÁHRADNÝ ZDROJ  

                              10.1_463_NN ELEKTROINŠTALÁCIE 

                              10.1_464_NÚDZOVÉ OSVETLENIE 

   10.1_470_SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 

                              10.1_471_EPS 

                              10.1_472_HSP A OZVUČENIE 

                              10.1_473_BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY CCTV, EZS 

                              10.1_474_TV INFRAŠTRUKTÚRA 

                              10.1_475_SKV 

                              10.1_476_MULTIMÉDIA 

                              10.1_477_ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ A AKTÍVNE PRVKY 

   10.1_490_MERANIE A REGULÁCIA 

10.1_600_GASTRONOMICKÉ ZARIADENIA 

10.1_700_VÝŤAHY 

POV (Plán organizácie výstavby ) 

Výkaz výmer + Rozpočet 

 


