
ZMLUVA Q SPOLUPRÁCI PRI REALIZACI! REKONšTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A
VÝSTAVBY FUTBALOVĚHO šTADIÓNA V NITRE

(ďaiej ako “Zmluva‘)

uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodného zákonnika, v znení
neskcrších predpisov,

medzi:

Obchodné meno: Slovenský futbaiový zväz

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

IČO; 00687308

DIČ: 2020898913

IÓ DPH: SK 2020898913

Konajúca osoba: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zvázu

(ďalej len SF1)

Názov: Nitrianska investičná, s.r.o.

Sĺdlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

IČO: 36 567 761

DIČ: 2021968333

IČ DPH: SK 2021968333

Konajúca osoba Peter Pi!laj, konatet

Ing. František Refka, konatel

(ďalej len partner‘)

SFZ a partner móžu dalej byt označeni spoločne akc ‘Strany“ vprislušnorn gramatickorn
tvare.
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PREAMBULA

VZHĽADOM NA TO, ŽE partner ako vlastnik slavieb a pozemkov tvoriacich Štadión
vedených na liste vlastnictva Č. 7689 pre katastrálne územie Nitra, mesto Nitra, okres Nitra,
ktoré sa nachádzajú v areáli štadióna a sú na tento účel užívané (ďalej len „štadión‘), je
jediným a výlučným subjektem, ktorý je oprávnený uživať, rekonštruovat‘ a mcdernizovať
štadión a jeho nfraštruktúru a zároveň oprávnený poskytovať štadičn a nfraštruktúru do
dlhodobého alebo krátkodobého uživania na účely organizácie a realizácie najmá, no nie len,
športových, kultúrnych, rekreačných alebo voľno-časových podujati; a

VZHLADOM NA TO, ŽE partner má záujem a povinnosť ako jediný oprávnený subjekt spolu
s vlastnikom štadióna realizovať prďekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby štadióna
a s nĺm spojenej infraštruktúry (na účely tejto zmluvy označované d‘alej len ako projekt),
pričom štadión má zodpovedať prislušným požiadavkám a normám FIFA a UEFA pre
organizovanie medzinárodných íutbalových stretnuU s kapacitou najmenej 6500 miest na
sedenie; a

VZHĽADOM NA TO, ŽE SEZ má v súlade s uznesenim vlády Č. 115 z 27. februára 2013 a
Zmluvou o podmienkaoh finanoovania rekonštrukoie, modernizácie a budovania futbalových
štadiónov na roky 2013 — 2022 zo dňa 22.05.2013 uzatvorenou s Ministerstvem školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky právo a 2áujem užívať Madión po kolaudácii
projektu pre potreby štátnych reprezentácii Slovenskej republiky vo futbale od mládežnickych
kategórii až po seniorské a na organizovanie športových súťaži, športových podujati
a špcrtovania detí, žiakov a študentov;

a

VZHLĹADOM NA TO, ŽE SEZ má v súlade s uznesenim vlády č. 115 z 27. februára 2013 a
Zmluvou o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania fotbalových
štadiónov na roky 2013 — 2022 ze dňa 22.05.2013 uzatvorenou $ Ministerstvoni školstva
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky povinnosť pri čerpanĺ dotácie zabezpečiť, aby
sa pri výbere zmluvného partnera postupovalo podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
uvedené sa týka aj dodatku k Zmluve o podmienkaoh financovania rekonštrukcie,
modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013—2022,

uzatvárajú Strany Wto Zmluvu.

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri realizácii
projektu v súlade s uznesenim vlády SR Č. 115 z 27. februára 2013 a uznesením vlády
SR č. 402 Z 10. júla 2013 v rámci linancovania projektu za podmienok a spósoborn
stanoveným v zmluve o poskytnuti dotácie ze štátneho rozpočtu (d‘alej len ‚budúca
dotačná zmluva‘) uzatvorenej medzi Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (d‘alej Jen ministerstvo‘) a SEZ. Predmetorn tejto Zmluvy Íe
zároveň závázok partnera poskytnúť SFZ štadión po dobu 20 rakev odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do uživania za podmienok
a spĎsobom stanoveným v tejto Zmluve; partner bene na vedomie, že v zmysle
budúcej dotačnej zmluvy bude pniamym realizátorem projektu.

2. Predmetom tejto Zmluvy je rovnako úprava práv a povinnosti strán prí realizácii
budúcich kontrol realizovaných štátnymi orgánmi vykonávajúcimi kontrolu učelnosti a
hospodárnosti vynakladania poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy.

3. Strany berú na vedomie, že priamemu realizátorovi budú SEZ poskytnuté prostriedky
na realizáciu projektu len v pripade, že partner:

a) má vysporiadané finančné vzťahy se štátnyrn rozpočtom
2.
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b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, ne je v konkurze,
v reštrukturalizácfl a nebol proti nernu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhcdnutia,

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokcch zákaz nelegálneho 2amestnávania
podľa osobitného predpisu,

e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné po!stenie, sociálne
poistenie a prispevkov na starobně dóchodkové sporenie.

4. Zniluvné strany se dohodli, že partner preukáže pripravenosť pred podpisom tejto
zmluvy v súlade s či. I ode. 3 predložením nasledovných dokladov:

a) čestným vyhlásenim, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom a potvrdenim miestne prislušného správcu dane, nie staršim ako tri
mesiace ku dňu predloženia, že nemá daňové nedoplatky,

b) potvrdenim prislušného konkurzného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu
pred!oženia,

c) čestným vyhlásenim, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

d) potvrdením prislušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace ku dňu
predloženia, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
p red pisu,

e) potvrdenim Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako
tri mesiace ku dňu predloženia.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že partner hodnoverným spósobom preukáže pripravenosť
a najmá reálnosť spolufinancovania projektu pred podpisom tejto Zmluvy
písomnosťami, ktoré preukazujú splnenie tejto podmienky.

6. Zmluvné strany sů si vedomé tej skutočnosti, že nárok na poskytnutie dotácie Zo
štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vzniká za podmienok ustanovených dotačnou
zrnluvou na základe výzvy zverejnenej ministerstvom podľa Zmluvy o podmienkach
financovania, rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiánov na roky
2013-2022 zo dňa 22.mája 2013 (ďalej len rámcová dohoda), ktorá tvori prilohu či
tejto Zmluvy.

7. SFZ sa zaväzuje, že po zverejneni výzvy na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na roky 2016 — 2022 ministerstvem bude v lehoto určenej ministerstvom žiadaľ
o dotáciu zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu vo výške podľa Čl. II ods. 1 tejto
Zmluvy, na základe ktorej bude po jej vyhodnoteni podpísaná dotačná zmluva, ktorá
bude tvorit‘ prilohu Č. 2 tejto Zmluvy.

Článok II

Poskytnutie fínančných prostriedkov

1. Partnerovi bude na základe dotačnej zmluvy a za splnenia podmienok podľa tejto
Zmluvy poskytnutá v rokoch 2016 a 2017 dotácia zo štálneho rozpočtu vo výško
2.400.000,- € (slovom „dvamiliónyštyristotisíc eur) bezhotovostným prevodom na účet
Partnera vyrriedzený v záhlaví.

2. Finančně prostriedky na realizáciu projektu bude SFZ partnerovi poskytovať vždy až po
pripisani finančných prostriedkov z úveru poskytnutého na účely realizácie tohto
projektu na účet SF7 takto:

a) ako refuridáciu už vynaložených výdavkov v rámci oprávneného obdobia
vyplývajúceho z dotačnej zmluvy na realizáciu projektu - predrnetu zákazky v sume
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bez DPH po predloženi riadne vystavených faktúr a dokladov O ich úhrade na účel
vyrnedzený v dotačnej zmluve a v tejto zmluve do 15 dni odo dňa predloženia
faktúr alebo

b) ako úhradu neuhradených a riadne vystavených faktúr, ktoré bolí vystavené prí
realizácii projektu — predmetu zákazky v súlade s úČelom určeným v dotačnej
zmluve a v tejto zmluve a sú vystavené v rámci oprávneného obdobia v sume bez
DPH po predložení riadne vystavených faktúr; partner sa zavázuje, že tieto faktúry
predloží v takom termine, aby mal SFZ na úhradu minimálne 15 dní do lehoty
splatnosti faktúry, inak partner zodpovedá za uplatnenie úrokov z omeškania zo
strany dodávatel‘a alebo

c) ako priamo úhradu finančných prostriedkov na účet Partnera, z ktorého je partner
povinný uhrádzať faktúry dodávatel‘ovi v súlade s ůčelom dotácie následne
poskytnutej Zo štátneho rozpočtu. Partner pri každej žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov od SFZ predloži prevodný prikaz na úhradu prostriedkov z
účtu vymedzenom v záhlaví tejto Zmiuvy,

d) zmluvné strany sú si vedomě skutočnosti, že partner bude povinný preukázať
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 1.600.000,- € (slovom
jedenmiliánšesťstotisĺc eur) v rozsahu, spčsobom a v termine, určeným v tejto
zmluve. Partner preukáže, že vynaložené výdavky sa v rámci spolufinancovania
vynakladali na účel podporovaný dotáciou a predmetom spoluíinancovania mčžu
byť výdavky vynaložené na účel podporovaný dotáciou Z vlastných zdrojov
partnera, vlastníka štadiána alebo ich kombináciou. Termín vyúčtovania
vynaloženého spolufinancovania sa nemusí zhodovať s termínorn vyúčtovanía
poskytnutých finančných prostriedkov. Výdavky, ktoré sa nezhodujú s účelom
dotácie a výdavky vynaložené pred 1.1.2014 nemčžu byť predmetom
spolufinan covania,

e) partner je povinný preukazovať priebežne výšku preukázateľne vynaložených
výdavkov spolufínancovania projektu v zmysle tejto zrnluvy vždy najneskór pred
uhradenim finančných prostriedkov zo strany SFZ alikvotne k časti poskytovaných
finančných prostriedkov, inak finančně prostriedky nebudú zo strany SFZ
vyplatené.

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Finančné prostriedky budú poskytovaně Zo strany SFZ výlučne na účely fnancovania
projektu, ktoré zahřňa dodávku prác, služíeb a tovarov, vrátane dodávky materiálu,
vybavenia a mých hnuteľných veci potrebných na realizáciu projektu bez DPH.
Projektová dokumentácia projektu tvorĺ Prilohu Č. 3 k tejto Zmluve. Partner je povinný
zabezpečiť a preukázať SEZ využitie finančných prostriedkov nasledovnýrn spósobom:

a) zabezpečí vedenie osobitného bankového účtu, na ktorý budú výdavky
súvísiace s realízáciou projektu priamo refundované v prĺpade úhrady padla
či. II ods. 2 písm. a),

b) počas trvania 10 rokov odo dňa podpisu tejto Zmluvy bude schopný preukázať
vynaioženie fmnančných prostriedkov poskytnutých podIa tejto Zmluvy,

c) zrealizuje všetky práce, služby, dodávky materiálu, dodávky všelkých
hnutel‘ných vecí, ktoré budú uhradené Z finančných prostriedkov,
s dodávatelmi, ktori budú vybraní v súlade s istanoveniami Zákona Č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákanov
v znení neskarších predpisov a rámcovou zrnluvou uzatvorenou medzi SF7
a viťazným uchádzačom,

—
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d) uchová počas celej doby odpisovania dokumenty, listiny a mé pisomnosti, a to
najruá účtovně doklady vzťahujúce sa na práce, služby, tovar, materiál a mé
ďalšie hnuteľné veci, které budú odo dňa podpisu tejtc Zmluvy hradené z
poskytnutých finančných prcstriedkov,

e) v pripade kontroly využivania dotácie, ktorá bola poskytnutá SF7, spristupni
všetky účtovné doklady vzťahujúce sa na práce, služby, tovar, materiál a mé
ďalšie hnuteľné veci, které budú odo dňa podpisu tejto Zmluvy hradené
z finančných prostriedkov pochádzajúcich Z dotácie.

2. Partner sa zavázuje, že projekt bude spIňať parametre a kritériá UEFA pre štadióny
kategárie 3 stanoveně platnou Smernicou UEFA pre infraštruktúru štadiónov, vrátane
už[vania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zárukou
bezpečnosti športovcov a divákov, vyhrievania hracej plochy, kamerového a
turniketového systému.

3. Partner sa zavázuje, že predloži na odsúhiasenie pr[slušnému orgánu SFZ prcjektovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie k realizácii projektu, vrátane dokumentácie k
plneniu podmienok podľa ods. 2 za účelem kontroly plnenia podmienok podia
predchádzajúceho odseku najneskór 30 dní pred začiatkom reaVzácie stavebných
prác.

4. Partner sa zavázuje k úkonom a postupom, aby pr[slušné kolaudačné rozhodnutie O
projekte a pripadné mé rozhodnutia alebo povolenia vyžadované k riadnemu
prevádzkovaniu štadióna boli vydané do 30.06.2017, pokiaľ sa účastnici nedohodnú
nak, pripadne pokiaľ uvedené nebude spčsobené konanim na strane partnera.

5. Partner je o nadobudnut[ právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o projekte povinný
bezodkladne informovať SF7. Partner je zároveň povinný bezodkladne informovať SFZ
o všetkých pripadoch, o ktorých sa dozvie, a které by mohli mať akýkoľvek vplyv na
zmenu vlastnictva štadióna.

6. Partner sa zavázuje. že štadión bude počas 20 rokov odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia spÍňať podrnienky ustanovené platnými právnymi normami v
oblasti stavebného práva, smernicou UEFA platnou v čase podpisu tejto Zniluvy a
touto Zmluvou požadované vlastnosti a podmienky pre infraštruktůru íutbalových
štadiónov a dodržiavať podmienky určené v kolaudačnom rozhodnuti.

7. Partner sa zavázuje, že štadión (ako aj pozemky pod štadiónom) bude počas 20 rokov
odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia využivaný na športové, spoločenskě
a kuitúrne podujatia.

8. Partner sa zavázuje, že štadión bude počas 20 rokov odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia v prevádzky schopnom stave nijak neobmedzujúcom jeho
využitie podľa tejto Zmluvy.

9. Partner umožni vykonávanie kontroly a sledovanie priebehu rea)izácie projektu a po
jeho dokončeni kontrolu a dohľad nad dodržiavanim plnenia podmienok a závázkov
podľa tejto Zmluvy zo strany SFZ, pripadne mých orgánov určených SF7 aiebo
oprávnených prislušnými právnymi predpismi a poskytne SFZ v tejto súvisiosti
potrebnú súčinnost‘.

10. Zrnluvné strany berú na vedomie, že porušenie finančnej discipliny pri nakladani s
prostriedkami poskytnutými ako dotácia zo štátneho rozpočtu podlíeha sankčněmu
mechanizmu v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a v
pripade, že porušia pravidlá verejnéhu obstarávania, vzfahuje Sa na ne sankčný
mechanizmus podľa zákona č. 25/2006 Z,z. o verejnom obstarávani a o zmene a
doplnení iiektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

11. Partner sa zavázuje, že v pripade akýchkoľvek konani (administrativnych aieho
sůdnych) vyrialoži ITlaXimáine úsilie na obranu práv a preukázanie správnelin
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a riadneho použitia dotácie partnerom, a nevykoná žiaden úkon, ktorý by viedol
k oslabeniu postavenia SFZ v prĺpadných konaniach. SFZ sa zároveň zaväzuje
komunikovaf a konzultovať s partnerom akýkoľvek úkon a postup (komunikácia so
správnymi orgánm a pod.), ktorý pri uvedených konaniach a)ebo na ich základe
plánuje vykonať.

12. Partner sa zavázuje počas doby reaiizácie projektu do 15 dní po skončenĺ
kalendámehc potroka pisomne informovať SF7 o priebehu realizácie projektu.
Súčasťou pisomnej informácie bude stručný popis a rozsah vykonaných a
realizovaných prác, údaje o ich úhrade a suma preinvestovaných finančných
prostriedkov,

13. Partner najneskór 15 dní pred uzavretim zmluvy s úspešným uchádzačom na
realizáciu projektu podľa výsledkov verejného obstarávania reaflzovaného SF7
poskytne SF7 návrh zmluvy, ktorá má byť uzavretá, vrátane prílch; rovnaký postup sa
vzťahuje aj na uzavretie pripadného dodatku k takejto zmluve.

Článok IV

Výpožička štadióna zo strany SFZ

Partner sa zavázuje, že ako protihodnotu za íinancovanie výstavby štadióna umožní
SF7 štadión na základe budúcich zmlúv o výpožičke štadióna využivaf pre potreby
štátnych športových reprezentácii Slovenskej republiky vo futbale (od mládežnickych
kategórií, až po seniorské) a na organízovar-Iie športových súťaží, šponových podujati
a športovania deU, žiakov a študentov, a to po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a to tým spčsobom, že partner zabezpečí
zniadenie vecného bremena — bezodplatného užívanía štadióna v prospech SFZ na
stavbách a pozemkoch tvoriacich Stadión vedených na liste viastnĺctva Č. 7689 pre
katastráine územie Nitra, mesto Nitra, okres Nitra na svoje náklady do 60 dni odo dňa
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia tak, že vlastník štadióna uzatvori se SF7
zmluvu o zriadení vecného bremena. V prípade, že vecné bremeno nebude v tomto
termíne zniadené z dóvodov na strane partnera, SFZ má nárok na zmluvnťi pokutu vo
výške 20% Z objemu dotácie poskytnutej ministerstvem na výstavbu štadíóna a partner
je povinný uhradiť zmluvnú pokutu SFZ do 30 dni od jej uplatnenía zo strany SF7 voči
partnerovi.

2. Strany sa s odkazom na ods. 1 tohto článku s ohľadom na zriadenie vecného bremena
dohodli na počte futbalových stretnutí, ktoré reprezentácie SR vo futbale odohrajú na
štadióne v Nitre a mých podujati, ktoré bude SF7 organizovať na štadióne v Nitre ria
základe tejto Zmluvy. ato v maxímálnom počte 10 stretnutĺ, resp. podujatí ročne.

3. Podmienky výpožičky štadióna na futbalové stretnutia podfa ČI. IV, ods. 2 a rozsah jeho
využitia bude stanovený osobitnou zmluvou. Táto osobitná zmluva upravujúca
podmienky využĺvania štadióna a poskytovanie služieb bude uzatvorená najneskčr 30
dní pred dňom konania íutbalového stretnutia, ak sa zmluvně strany nedohodnú inak.

4. Strany se dohodli, že partner poskytne SF7 za odplatu služby súvisiace S organizáciou
futbalových stretnutí podľa či. IV, ods. 2 tejto zmluvy. Cenník a rozsah týchto služieb
(ďalej len .‚Cennik‘) bude stanovený na základe dohody zmluvných strán a bude tvoriV
neoddeliteľnú prilohu k zmiuve podľa ods. 3 tohto článku Zrnluvy. tipravy cien
dohodnutých v Cenniku je možné vykonať len na základe dohody SFZ a partnera, a to
formou Čislovaných písomných dodatkov k zrnluve podia ods. 3 tohto článku Zmluvy a
len na základe preukázatel‘ných údajov o zvýšeni alebo znižení nákladov partnera.
Uprava clen služieb musí zodpovedať percentuálnemu podíelu zmenených prislušných
nákladov. SFZ má právo objednať si služby súvisiace $ organizáciou stretnutí aj od
mých dodávateľov než je partner.
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5. Terminy a rozsah využitia štadióna podia či. IV Sa Strany zaväzujú dohodnůť tak, aby
rešpektovaii prĺslušné termínové listiny súťaži, V ktorých sút‘ažia družstvá FC Nitra
a termĺnové listiny FIFA pre reprezentačné stretnutia. Terminy konkrétnych futbaiových
stretnuti podľa Či. IV ods. 2 a rozsah služieb požadovaných zo strany SFZ od partnera
pri organizácfl konkrétneho futbaiového stretnutia budO stanoveně dohodou zmiuvných
strán. Každá takáto dohoda musí byť vykonaná pisomne vo forma čisiovaných
dodatkov k zmluve podia ods. 3 tohto článku Zmluvy.

6. SFZ sa zavázuje poskytnúť partnerovi vstupenky na každě futbalové stretnutie podra
či. IV ods. 2 pre potreby klubu partnera a jeho partnerov. Počet kusov a kategória
nepredajných vstupeniek, ktoré SFZ poskytne partnerovi na každé zo stretnuti podia Čl.
IV ods. 2 bude sůčasťou dodatkov zmluvy podľa predchádzajúceho odseku.

Čiánok V

Postup podIa pravidiel verejného obstarávariia

Partner sa zaväzuje, že v procese reahzácie projektu bude postupovaV podľa zákona č.
25/2006 Z. Z. Q verejnom obstarávaní a o zmene a dopInenĺ niektorých zákonov v znenĺ
neskoršich predpisov a v časti financovanej z prostriedkov štátnej dotácie v súiade
$ rámcovou dohodou uzatvorenou medzi SEZ a úspešným uchádzačom. Partner sa týmto
zavázuje, že dodávateľov na reaflzáciu projektu bude vybereť v sůlade So zákonom
o verejnom obstarávaní vychádzajůc z rámcovej dohody uzatvorenej medzi SFZ a viťazným
uchádzačom vybraným SEZ v rámci verejného obstarávania tak, že s víťazným uchádzaČom
uzatvorĺ zmiuvu o dielo. Zmiuva o dielo uzatvorená s víťazným uchádzačom na realizáciu
projektu - predmetu zákazky, musí byť v súiade s rámcovou dohodou uzatvorenou medzi
SFZ a víťazným uchádzačom.

ČIánok Vl

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmiuva sa riadi a vykladá podia právnych predpisov Siovenskej republiky. Strany
sa výslovne dohodli na voľbe pósobnosti zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonnik,
v zmysle 262 Obchodněho zákonnĺka.

2. Trvanie tejto Zmluvy sa skonči

a) uplynutím doby 20 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti koiaudačného
rozhodnutia o projekte stanovenej v Čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy alebo

b) dohodou Strán aiebo

c) odstúpenim od tejto Zmluvy z dóvodov uvedených v Čl. VI ods. 3 a 4.

3. Strany se dohodli, že SEZ je oprávnený odstúpiť od tejto zmiuvy v prípade, ak partner:

a) poruší finančnú disciplínu podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidiách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov

b) nedodrži postup podia Či. V aiebo pravidiá verejněho obstarávania podia
zákona č. 25/2006 Z. 2. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpísov aiebo

c) neumožní SEZ užĺvať štadión spSsobom dohodnutým v tejto zn,iuve.

4. Partner je oprávnený od tejto Zmiuvy odstúpit v prípade, ak Z akéhokoľvek dóvodu,
ktorého zavinenie nemožno pričitat partnerovi, nebude mčcť splnit povinnost
realizovat projekt. resp. jeho časV.
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5. Akýkoľvek spor medzi Stranami súvisíaci s touto Zmluvou, s plnenirn podia tejto
Zmluvy alebo s výkladom tejto Zmluvy bude predložený na rozhodnutie prislušnému
súdu v Siovenskej republike podia právneho poriadku Siovenskej republiky.

6. Táto Zmiuva sa uzatvára na dobu určitú a nadobůda platnosť dňom jej podpisu
zrnluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účnnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia ((s odkazom na 47a ods. 1 Občianskeho zákonnika v nadváznosti na
Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám se zmene a doplnent
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v platnom zneni)).

7. Túto Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným
zmluvnými Stranami.

8. Pokiaľ ktorékol‘vek ustanovenie tejto Zmluvy bude neplatné alebo nevykonatelné, na
takéto ustanovenie (v rozsahu jeho neplatnosti alebo nevykonatelnosti sa nebude
prihhadaV a bude považované za neobsiahnuté v tejto Zmluve, avšak bez vplyvu na
platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení tejto Zmluvy. V takomto prípade sú
Strany povinné vynaložiť všetko primerané úsilie na to, aby ihned nahradili neplatné
alebo nevykonateľné ustanovenie platným a vykonateľným náhradným ustanovením,
ktorého zmysel bude čo možno najbližší zamýšľanému významu neplatného alebo
nevykonatelného ustanovenia a vóli Strán.

9. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch V slovenskem jazyku. Každá
zmluvná Strana 5i ponechá jeden rovnopis.

10. Strany vyhlasujú, že sú pine sp6sobilé na právne úkony, že text Iejto Zmluvy je určitým
a zrozumitelným vyjadrenim ich vážnej a slobodnej v6le, aby bolí ňou viazané. Dalej
vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisanim prečitali, tejto V celom rozsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej prípájajů vlastnoručně podpisy osób
oprávnených konať v mene Strán.

V Bratislave, dňa 18.11.2015

Nitrianska lnvestjčná, s.r.o•
- Mestský úrad vNitro

Za SFZ Za Partnera ‚. Steíánikova 60,95006 Nitra
CO: 365 677 61 Olč 2021968333

_____________

Ján Kováč), pr.LziJent SFZ Peter PiIlaj, konateľ spolqnosti

\‚ ‚Iť
Z I Ing. Fran,flek Refka, konateľ spoločnosti
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