
R E A L I Z A Č N Á  Z M L U V A  

 P R I  O R G A N I Z O V A N Í  P O D U J A T I A  

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

MEDZI: 

 

Obchodné meno:      Košická Futbalová Aréna a.s. 

Sídlo:                     Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO:                         47 845 660 

DIČ:                         2024132704 

IČ DPH                       SK 2024132704 

bankové spojenie:        

číslo účtu:                   

Spoločnosť zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1636/V 

konajúci:                Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

 

(ďalej len „KFA, a.s.“) 

 

Obchodné meno:      party_production s.r.o.  

Sídlo: Varšavská 2492/18, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce  

IČO: 54 447 593 

DIČ: 2121690945  

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Spoločnosť zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 

53723/V 

V mene objednávateľa koná: Michal Šoltés – konateľ 

bankové spojenie:         

číslo účtu:                            

(ďalej len „Organizátor podujatia“) 

 

(KFA, a.s. a Organizátor podujatia spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“) 

 

PREAMBULA 

 

VZHĽADOM NA TO, ŽE: 

 

A) Zmluvné strany dňa 08.04.2022 uzatvorili rámcovú zmluvu pri organizovaní podujatí vo vzťahu 

k plánovanému podujatiu „MAJÁLES Košice 2022“, ktorý sa ma uskutočniť dňa 06.05.2022 

predmetom ktorej je dojednanie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami (ďalej len 

„Rámcová zmluva“) 

 



B) Zmluvné strany sa v súlade s článkom 2 odsek 2.6 Rámcovej zmluvy dohodli na uzatvorení 

realizačnej zmluvy, kde si upravia ďalšie práva a povinnosti v súvislosti s plánovaným 

podujatím „MAJÁLES Košice 2022“. 

 

C) Zmluvné strany majú záujem upraviť svoje vzájomné práva a povinnosti a dohodnúť sa 

podmienkach realizácie verejného podujatia. 

 

D) Zmluvné strany vyhlasujú, že majú právnu subjektivitu a že sú spôsobilé uzatvoriť predmetnú 

zmluvu o spolupráci pri organizovaní podujatia, ako aj naplniť všetky záväzky vyplývajúce z 

tejto zmluvy. 

 

PRETO: 

 

na základe príslušných prísľubov, vyhlásení a záruk, ktoré sú obsiahnuté v tejto realizačnej zmluve pri 

organizovaní podujatia (ďalej len „Realizačná zmluva“ alebo „Zmluva“) a zamýšľajúc byť právne 

viazaní touto Zmluvou, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom 

 

TAKTO: 

 

1. DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVY 

 

1.1 Na účely tejto Zmluvy, jej príloh a dodatkov, sa Zmluvné strany dohodli, že v Zmluve sa 

použijú terminologické skratky s uvedeným významom: 

 

1.1.1 „Futbalový štadión“ znamená stavba so súpisným číslom 3845, s označením „Košická 

futbalová aréna“, zapísaná na LV 15113 Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, 

nachádzajúca sa v okrese: Košice IV, obci: Košice – JUH, kat. územie: Južné Mesto.  Stavba 

ku dňu podpisu Zmluvy pozostáva výlučne z dvoch objektov a to: Objektu tribúny A, ktorý 

leží na parcele reg. ,,C” č. 501/644- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 304 m2 a Objektu 

tribúny C, ktorý leží na parcele  reg. ,,C” č. 501/646 - zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 2 012 m2 a Ihriska Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia Objekt tribúny A a 

Objekt tribúny C je evidovaný na LV číslo 11650 Okresného úradu Košice, katastrálny odbor 

pre katastrálne územie Južné Mesto; vlastníkom týchto parciel je Mesto Košice. 

 

1.1.2 „EUR“ znamená mena Euro, t. j. zákonná mena Slovenskej republiky. 

 

1.1.3 „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

 

1.1.4 ,,Infraštruktúra KFA, a.s.“ znamená, najmä akákoľvek iná plocha, miesto, priestor v rámci 

Štadióna ako aj priľahlých pozemkov Futbalového Štadióna, parkovacích státi, zelenej plochy 

a všetko ostatné čo nie je v tejto Zmluve vyslovene uvedené.  

 

1.1.5 ,,Plánované podujatie“ znamená, verejné kultúrne podujatie podľa zákona č. 96/1991 Zb. o 

verejných kultúrnych podujatiach s názvom „MAJÁLES Košice 2022“, ktoré sa uskutoční dňa 

06.05.2022 v priestoroch Futbalového štadióna a Infraštruktúry KFA, a.s.. 

 



1.1.6 „Interpret“ znamená osoba, ktorá v rámci Plánovaného podujatia vykonávala umelecký 

výkon. Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého 

diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným 

spôsobom. 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je dojednanie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami 

v súvislosti s organizovaním Plánovaného podujatia. 

 

2.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade rozporu ustanovení tejto Zmluvy 

s ustanoveniami Rámcovej zmluvy majú ustanovenia Realizačnej zmluvy a podmienky v nej 

uvedené prednosť pred Rámcovou zmluvou. 

 

3. ODPLATA 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na odplate za prenechanie Futbalového štadióna a Infraštruktúry 

KFA, a.s. Organizátorovi podujatia vo výške 14.000,- EUR (ďalej len „Odplata“) v súlade 

s článkom 4. odsek 4.1 písmena b) Rámcovej zmluvy. 

 

3.2 Organizátor podujatia spolu so spoločnosťou MaxiTicket s.r.o. so sídlom Kučišdorfská dolina 

4, 902 01 Pezinok, IČO: 53 251 580 (ďalej len „Dodávateľ“), uzatvoril dňa 08.04.2022 

osobitnú zmluvu o spolupráci pri predaji vstupeniek (ďalej len „Zmluva o predaji 

vstupeniek“), v rámci ktorej s zmluvné strany upravili ich vzájomné práva a povinnosti pri 

predaji vstupeniek na MAJÁLES Košice 2022. 

 

3.3 Organizátor podujatia sa zaväzuje predávať vstupenky na MAJÁLES Košice 2022 online 

výlučne prostredníctvom systému Dodávateľa na základe Zmluvy o predaji vstupeniek. 

 

3.4 Organizátor podujatia sa zaväzuje predávať vstupenky na MAJÁLES Košice 2022  

v nasledovnej výške: 

 

Prvých 1000ks vstupeniek  - cena: 10,-EUR (bez DPH) 

Druhých 1000ks vstupeniek  - cena: 12,-EUR (bez DPH) 

Následné vstupenky  - cena: 15,-EUR (bez DPH) 

 

3.5 Akékoľvek zmena cien vstupeniek oproti cenám uvedeným v bode 3.4 tohto článku (vrátane 

množstevného predaja) musí byť vopred písomne odsúhlasená KFA, a.s. 

 

3.6 Dodávateľ sa zaväzuje vyúčtovávať Organizátorovi podujatia bezhotovostné platby prijaté za 

vstupenky na MAJÁLES Košice 2022 predané online cez systém Dodávateľa a fakturovať 

Organizátorovi podujatia zmluvnú odplatu zvýšenú o príslušnú DPH na základe Zmluvy 

o predaji vstupeniek až do výšky pohľadávky Organizátorovi podujatia v sume 14.000,- EUR 

(slovom štrnásťtisíc eur) bez DPH, vždy ku koncu zúčtovacieho obdobia, ktoré bude 

končiť vždy posledný deň kalendárneho týždňa. Vo vzťahu k pohľadávke Organizátora 

podujatia zo Zmluvy o predaji vstupeniek nad uvedenú sumu bude následné vyúčtovanie 

a fakturácia zmluvnej odplaty prebiehať v súlade so Zmluvou o predaji vstupeniek. 

 



3.7 Organizátor podujatia ako poukazca týmto oprávňuje KFA, a.s. ako poukazníka, aby si každý 

kalendárny týždeň počnúc uzavretím tejto Zmluvy vybral čiastku vo výške pohľadávky 

Organizátora podujatia zo Zmluvy o predaji vstupeniek u Dodávateľa ako poukázanca, 

a zároveň splnomocňuje Dodávateľa, aby budúcu pohľadávku Organizátora podujatia zo 

Zmluvy o predaji vstupeniek do výšky 14.000,-EUR bez DPH splnil priamo poukazníkovi-

KFA, a.s. na účet poukazcu – Organizátora podujatia. 

 

3.8 Dodávateľ poukážku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy ako poukázanec prijíma 

a zaväzuje sa každý budúci záväzok Dodávateľa do výšky podľa bodu 3.7 tohto článku 

Zmluvy splniť namiesto Organizátorovi podujatia priamo KFA, a.s.  ako poukazníkovi. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že Dodávateľ ani Organizátor podujatia nie sú bez písomného 

súhlasu  KFA, a.s. oprávnení poukážku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy odvolať. 

 

3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie poukážky podľa bodu 3.7 tohto článku Zmluvy bude 

priebežné, pričom výška plnenia poukážky za jeden kalendárny týždeň bude zodpovedať 

výške pohľadávky Organizátora podujatia podľa vyúčtovania v zmysle bodu 3.6 tohto článku 

Zmluvy. Za týmto účelom KFA, a.s. najneskôr do 7 kalendárnych dní po uzavretí tejto Zmluvy 

vystaví faktúry za dodané služby podľa bodu 3.5 tohto článku Zmluvy (ďalej ako „Faktúry“), 

pričom Faktúry zašle elektronickou formou na e-mailovú adresu Dodávateľa 

ekonom@maxiticket.sk. Zaslaním Faktúr Dodávateľovi nie je dotknutá povinnosť KFA, a.s. 

zaslať Faktúry aj Organizátorovi podujatia. Dodávateľ sa zaväzuje, že po prijatí Faktúr uhradí 

pohľadávku Organizátora podujatia podľa Zmluvy o predaji vstupeniek do výšky fakturovanej 

sumy uvedenej vo Faktúrach priamo KFA, a.s. na bankový účet KFA, a.s. uvedený vo 

Faktúrach a zvyšok pohľadávky Organizátora podujatia uhradí v súlade so Zmluvou o predaji 

vstupeniek. 

 

3.10 Splnením poukážky podľa tohto článku Zmluvy zo strany Dodávateľa dôjde v príslušnej výške 

k zániku záväzku Organizátora podujatia voči KFA, a.s., a zároveň k zániku pohľadávky 

Organizátora podujatia voči Dodávateľovi. 

 

3.11 V prípade, že pohľadávka Organizátora podujatia na základe Zmluvy o predaji vstupeniek 

nedosiahne sumu 14.000,- Eur bez DPH, zaväzuje sa Organizátor podujatia uhradiť 

neuhradené sumy Faktúr KFA, a.s. najneskôr do 01.06.2022. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI 

 

4.1 Organizátor podujatia sa zaväzuje bezodkladne po úhrade Interpreta, resp. iného subjektu, 

ktorý sa zúčastní na Plánovanom podujatí bezodkladne informovať KFA, a.s. o realizovaní 

úhrady, a zaslať potvrdenie o úhrade KFA, a.s.  

 

5. TRVANIE ZMLUVY 

 

5.1 Doba určitá. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 

07.05.2022. 

 

5.2 Akcesorický vzťah. Táto Zmluva je viazaná na existenciu Rámcovej zmluvy. V prípade, ak 

dôjde z zániku Rámcovej zmluvy, zaniká týmto bez ďalšieho aj táto Zmluva. 

 

mailto:ekonom@maxiticket.sk


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1 Rozhodné právo. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 

6.2 Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 

akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy. 

 

6.3 Písomná dohoda. Táto Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán 

v písomnej forme. 

 

6.4 Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo považované súdom 

alebo správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné 

alebo nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti 

alebo nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Zmluvy a zostávajúca 

časť tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť. 

 

6.5 Rovnopisy. Táto Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2 pre každú Zmluvnú stranu. 

 

6.6 Platnosť a účinnosť. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi 

tejto Zmluvy a účinnosť dňom zverejnenia Zmluvy v centrálnom registri zmlúv.  

 

6.7 Povinne zverejnenie. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne 

zverejňovaná zmluva podľa ust. § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlád Slovenskej republiky. Zverejnenie zmluvy zabezpečí KFA, a.s..  

 

6.8 Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Košiciach dňa 08.04.2022 Košiciach dňa 08.04.2022 

Za KFA:                                                             Za Organizátora podujatia: 

,,podpísané“      ,,podpísané“ 

 _________________________           _________________________  

Košická Futbalová Aréna a.s.          party_production s.r.o. 

Mgr. Marcel Gibóda                          Michal Šoltés, konateľ  

predseda predstavenstva                                                    

  

  

  



,,podpísané“ 

_______________________                                 

Košická Futbalová Aréna a.s.                                

Ing. Ján Varga                                                   

člen predstavenstva                                                 

  

,,podpísané“ 

_________________________                                 

Košická Futbalová Aréna a.s.                                

Ing. Stanislav Petráš                                               

člen predstavenstva  

     


