
Dodatok č. 1 k 
ZMLUVE  O  DIELO  

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov dňa 28.04.2022 

 
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“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne 

ako „zmluvná strana“) 

 
Poskytovateľ a Objednávateľ spolu vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, 
a v tomto dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.04.2022 (ďalej len „Dodatok“) s 
nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu 
 
TAKTO: 

I. 
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Predmet Dodatku 
 
1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene nasledujúcich dojednaní 

zmluvy o dielo zo dňa 28.04.2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorým sa dopĺňajú niektoré 
v tomto Dodatku výslovne uvedené ustanovenia Zmluvy, a to v rozsahu uvedenom 
nižšie (doplnené znenie uvedené ,,kurzívou“): 
 

a. Ustanovenie čl. II. Predmet zmluvy a rozsah plnenia ods. 2 Zmluvy znie: 
 

II. 
Predmet zmluvy a rozsah plnenia 

 
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. 
 

Úprava vstupov na rohoch AD, DC o univerzálne vstupy pre vozidlá, 
a súčasne odnímateľný priestor pre imobilných 
Doplnenie steny pre ELI prenosové vozy – stavebná časť a časť silnoprúdová 
a slaboprúdová podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku. 
Rozdelenie slaboprúdových častí projektu na časť kabeláže a koncových 
zariadení. 
Kabeláž bude súčasťou Hlavnej stavby, koncové prvky budú ako samostatná 
časť so samostatným verejným obstarávaním. 
Meniť sa bude výkaz výmer na dve časti, výkresy budú doplnené 1x pre 
kabeláž s poznámkou, že koncové prvky nie sú súčasťou verejného 
obstarávania a predmetom dodávky a 2x pre koncové prvky s poznámkou, 
že kabeláž nie je súčasťou verejného obstarávania a predmetom dodávky 
Všetko podľa komunikácie Zmluvných strán v období od 26.05.2022 do 16.06.2022 
(ďalej len „Dodatočné zmeny Diela“). Na Dodatočné zmeny Diela sa aplikujú 
ustanovenia zmluvy analogicky ako na Dielo, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné. 

 
b. Ustanovenie čl. IV. Čas plnenia ods. 1 Zmluvy znie: 
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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 Dodatočných zmien Diela v elektronickej podobe na USB nosiči 
(vrátane CAD formátu) do 22.06.2022 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.  
 
Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany precizujú, že v prípade uplatnenia opcie 
na tlač tendrovej dokumentácie a kompletizáciu v listinnej podobe objednávateľom 
bude tlačená podoba Diela zahŕňať aj Dodatočné zmeny Diela, pričom cena tejto 
opcie zostáva nezmenená. 
 

c. Ustanovenie čl. V. Cena Diela / Platobné podmienky ods. 1 Zmluvy znie: 
 

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) 
 
Cena za Dodatočné zmeny Diela je dohodnutá medzi zmluvnými stranami 
v nasledovnej výške: 
 
7.500,-EUR (slovom: sedemtisícpäťsto euro) 

 
d. Ustanovenie čl. V. Cena Diela / Platobné podmienky ods. 2 Zmluvy znie: 
 
2. Cena Diela bude fakturovaná nasledovne: 
 



4 

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; 
 
Cena za Dodatočné zmeny Diela bude fakturovaná nasledovne: 
 
100 % ceny za Dodatočné zmeny Diela po odovzdaní Dodatočných zmien Diela 
v elektronickej podobe a podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v rozsahu 
Dodatočných zmien Diela zmluvnými stranami, splatnosť faktúry 14 dní od doručenia 
faktúry. 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach výslovne 

neupravených týmto Dodatkom sa postupuje podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

 
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých je pre každú zmluvnú 

stranu určené jedno vyhotovenie.  
 
3. Ak nie je uvedené inak, zmenu tohto Dodatku možno urobiť iba písomne po dohode 

zmluvných strán. 
 
4. Vyhotovenie, platnosť, výklad a vykonávanie tejto zmluvy a rozhodovanie o sporoch 

sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 
5. Táto Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť deň po dni zverejnenia. 
 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledujúca príloha: 

 
Príloha č. 1 - Grafické znázornenie 

 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol uzatvorený v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. 

 
 

V Košiciach, dňa 17.06.2022   V Trenčíne, dňa 16.06.2022 
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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 17.06.2022 
 
 
,,podpísané“ 
............................................................   
Košická Futbalová Aréna a. s.    

v zast.: Ing. Ján Varga     
člen predstavenstva     
 
V Košiciach dňa 17.06.2022 
 
 
,,podpísané“ 
............................................................   
Košická Futbalová Aréna a. s.    

v zast.:Ing. Stanislav Petráš 
člen predstavenstva 

 


