
ZMLUVA O ODBERE A ULOŽENÍ VÝKOPOVEJ ZEMINY 

 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

Obchodné meno :  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Sídlo:    Radničné námestie 8, Banská Štiavnica  969 55, Slovenská republika  

Právna forma:                 štátny podnik 

Registrácia:   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

    oddiel Pš,  vložka číslo 713/S 

IČO:      36 022 047 

DIČ:     2020066213 

IČ DPH:    SK2020066213 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:     

IBAN:     

SWIFT (BIC) KÓD:       

Kontaktná adresa a  

organizačná zložka podniku,  

ktorej sa právny úkon týka:     SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

                                        Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

Konajúci prostredníctvom:      Ing. Maroš Giba, riaditeľ odštepného závodu 

                                                zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

    oddiel Po, vložka číslo 266/V 

(ďalej len „Odberateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno:   Košická Futbalová Aréna a. s. 

Sídlo:     Trieda SNP 48/A, Košice 040 11 

Právna forma:   akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán: Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

 Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

 Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 1636/V 

IČO:     47 845 660 

DIČ:    2024132704 

IČ DPH:    SK2024132704 

Bankové spojenie:    

IBAN:   

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(spoločne ďalej v zmluve aj ako „Zmluvné strany", jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 

 

Článok I. 

Preambula 

 

Vzhľadom k skutočnosti, že: 

a) Dodávateľ je stavebníkom stavby „Košická futbalová aréna“, na ktorú bolo vydané stavebné 

povolenie – rozhodnutie Obce Čaňa č. 445/2018-Ča zo dňa 09.11.2018, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.12.2018 (ďalej len „stavebné povolenie KFA“) v rámci ktorej vznikla ako 
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stavebný odpad – výkopová zemina (kód odpadu 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 

05 05, Kategória „O“ – ostatný odpad) a to pre účely tejto zmluvy v objeme 10.000 m3 (cca 17.000 

ton) výkopovej zeminy (ďalej len „výkopová zemina“); 

b) Odberateľ je stavebníkom stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – 

ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“ na ktorú bolo 

vydané stavebné povolenie – rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné 

prostredie č. OU-KE-OSZP3-2017/018156 zo dňa 09.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

20.12.2017 (ďalej len „stavebné povolenie SVP“) v rámci ktorej vznikne potreba nakladania s 

výkopovou zeminou, a to vzhľadom k tomu, že výkopová zemina nebude použitá na účely výstavby 

v mieste, na ktorom bola vykopaná ale bude následne použitá na povrchovú úpravu terénu – spätné 

zasypávanie na stavbe „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana 

intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“ v súlade s projektovou 

dokumentáciou a vydaným stavebným povolením 2; 

c) Dodávateľ sa zaväzuje, že na príslušnom Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné 

prostredie zabezpečí v súčinnosti s Odberateľom vydanie súhlasu na skladovanie výkopovej 

zeminy pre pôvodcu odpadu (§ 97 ods. 1 písm. u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v súlade s § 26b vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“), pričom na základe tohto súhlasu 

bude oprávnený nakladať s odpadmi predstavujúcimi výkopovú zeminu zodpovedajúcu zemine, 

ktorá bude využitá pre účely stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – 

ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“ (písm. a/ 

vyššie);  

d) Odberateľ sa zaväzuje po vydaní súhlasu podľa písm. c) tohto článku zmluvy odobrať od 

Dodávateľa na prepravu a dočasné skladovanie výkopovú zeminu, pričom vydaním predmetného 

súhlasu bude Odberateľ v prospech a v mene Dodávateľa oprávnený nakladať s výkopovou 

zeminou, ktorá je odpadom podľa príslušného katalógového čísla odpadu za účelom jej dočasného 

uskladnenia pre účely stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana 

intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“ a Dodávateľ sa 

zaväzuje výkopovú zeminu Odberateľovi za týmto účelom odovzdať; 

e) Odberateľ sa zaväzuje, že na príslušnom Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie 

zabezpečí v súčinnosti s Dodávateľom vydanie súhlasu na využívanie odpadov na spätné 

zasypávanie (§ 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch v súlade s § 39 vyhlášky vrátane záverečného 

stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutia zo 

zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje, pričom 

na základe tohto súhlasu bude Odberateľ oprávnený použiť odpady predstavujúce výkopovú 

zeminu na spätné zasypávanie pre účely stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, 

Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“  

(písm. a/ vyššie) pričom sa zaväzuje po vydaní súhlasu podľa tohto bodu použiť výkopovú zeminu 

na spätné zasypávanie pre účely stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád 

– ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“ (písm. a/ 

vyššie);  

f) Zmluvné strany majú záujem upraviť niektoré svoje vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s 

odovzdaním a prevzatím zeminy podľa písm. d/ vyššie. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Dodávateľ bude odovzdávať výkopovú zeminu Odberateľovi 

za účelom ďalšieho nakladania s ňou v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového 
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hospodárstva, keď Odberateľ má zámer využiť takto získanú Zeminu pre potreby na povrchovú 

úpravu terénu v súlade s projektovou dokumentáciou a vydaným stavebným povolením 2 pre účely 

stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského 

mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“ 

2. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku tejto zmluvy bude Dodávateľ odovzdávať Odberateľovi 

výlučne výkopovú zeminu správne zaradenú pod kód odpadu 17 05 06 výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05, Kategória „O“ – ostatný odpad, a to v predpokladanom objeme 10.000 m3 (cca 

17.000 ton) výkopovej zeminy. 

3. Odberateľ výkopovú zeminu spĺňajúcu podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy prevezme, pričom 

prevzatím tejto výkopovej zeminy sa stane jej vlastníkom. Dodávateľ sa zaväzuje neodovzdať 

Odberateľovi odpad nespĺňajúci podmienky pre zaradenie pod kódy odpadu podľa ods. 2 tohto 

článku tejto zmluvy; v prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľ na vlastné nebezpečenstvo 

zabezpečí nakladanie s príslušným odpadom iným spôsobom. V prípade, ak by vznikli dôvodné 

pochybnosti o tom, či odovzdávaný odpad je výkopovou zeminu spĺňajúcou podmienky podľa tejto 

zmluvy, bude tento uložený oddelene od výkopovej zeminy a Objednávateľ zabezpečí analytickú 

kontrolu odpadu; v prípade, ak sa potvrdí nesplnenie podmienok pre prevzatie výkopovej zeminy 

tak, ako vyplývajú z tejto zmluvy, Dodávateľ na vlastné nebezpečenstvo a na náklady 

Objednávateľa zabezpečí nakladanie s príslušným odpadom iným spôsobom. 

4. Dodávateľ vyhlasuje, že na základe výsledkov kvalitatívnej analýzy výkopovej zeminy č. 557/2019 

vyhotovenej spoločnosťou GEO Slovakia, s.r.o. dňa 10.06.2019 za účelom bližšej špecifikácie 

zatriedenia výkopovej zeminy podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti boli 

v odobratých vzorkách výkopovej zeminy stanovené parametre a ukazovatele (vrátane ekotoxicity 

a natívnej vzorky) rozsiahleho spektra organických a anorganických látok, ktoré sa pohybovali 

v koncentráciách a v rozmedzí hodnôt charakterizujúcich výkopovú zeminu ako inertný odpad 

(SKIO).  

5. Dodávateľ vyhlasuje, že na základe výsledkov analýzy – správy laboratória mechaniky zemín 

k výsledkom laboratórnych stanovení z úlohy „Košice – posúdenie zeminy na výstavbu 

protipovodňovej hrádze“ zo dňa 15.12.2021 a výsledkov inžinierskogeologického posudku z úlohy 

„Laboratórny rozbor a posúdenie zeminy pre protipovodňovú hrádzu“ zo dňa 16.12.2021  pod č. 

2021-145 vyhotovených spoločnosťou GEO Slovakia, s.r.o. za účelom stanovenia mechanických, 

fyzikálnych a popisných vlastnosti zemín   - stanovenie zrnitostného zloženia zemín, vlhkosti 

zemín, medze plasticity zemín, medze tekutosti zemín Casagrandeho metódou a zhutniteľnosti 

zemín (Proctor standard) je výkopová zemina vhodná do homogénnej hrádze (vyhovujúca krivka 

zrnitosti, obsah organických látok menej ako 5%, medza tekutosti nižšia ako 50%, veľkosť 

ojedinelých zŕn menšia ako 10cm, číslo plasticity vyššie ako 8%). 

 

Článok II. 

Miesto odovzdania a prevzatia výkopovej zeminy a doprava výkopovej zeminy 
 

1. Odberateľ je na základe zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov  

správcom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nižná Úvrať, obec Košice – 

Vyšné Opátske, okres Košice IV, zapísaných na liste vlastníctva č. 12493 vedenom Okresným 

úradom Košice, katastrálnym odborom a to pozemkov:  

a) parcely registra C-KN č.1387/151 s výmerou 624 m2, druh pozemku orná pôda 

b) parcely registra C-KN č.1387/152 s výmerou 33 m2, druh pozemku orná pôda 

c) parcely registra C-KN č.1388/22 s výmerou 1352 m2, druh pozemku ostatná plocha 

d) parcely registra C-KN č.1388/23 s výmerou 286 m2, druh pozemku ostatná plocha 

e) parcely registra C-KN č.1388/24 s výmerou 374 m2, druh pozemku ostatná plocha 

f) parcely registra C-KN č.1388/25 s výmerou 222 m2, druh pozemku ostatná plocha 
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g) parcely registra C-KN č.1388/26 s výmerou 398 m2, druh pozemku ostatná plocha 

h) parcely registra C-KN č.1388/33 s výmerou 63 m2, druh pozemku ostatná plocha 

vo vlastníctve Slovenskej republiky, v časti B – vlastník pod B1 v spoluvlastníckom podiele 1/1 

k celku (ďalej len „miesto dočasného uskladnenia“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zemina bude Odberateľovi odovzdávaná na mieste stavby Košickej 

futbalovej arény, v jej areáli na adrese Pri prachárni 6, 040 11 Juh (ďalej len „miesto odovzdania 

a prevzatia“), kde bude Odberateľ túto od Dodávateľa preberať a táto bude odobratá a prepravená 

Odberateľom na jeho vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo mechanizmami a dopravnými 

prostriedkami na miesto dočasného uskladnenia v rámci stavby „Košice – Prioritné protipovodňové 

opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 

– 142,517“, na mieste dočasného uskladnenia, pričom presné miesto bude určené v zmysle súhlasu 

podľa písm. c) Článku I. tejto zmluvy.  

3. Táto zmluva je zároveň pre Dodávateľa ako pôvodcu odpadu – výkopovej zeminy:  

a) zmluvou o zabezpečení následného spôsobu využitia výkopovej zeminy podľa § 97 ods. 1 

písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy v súlade s §26b ods. 2 písm. a) 

vyhlášky 

b) dokladom k nehnuteľnostiam uvedeným v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy vo vlastníctve 

Slovenskej republiky a v správe Odberateľa definovaných ako miesto dočasného uskladnenia 

podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy v súlade s 

§26b ods. 2 písm. b) vyhlášky ako iné právo k pozemkom, na ktorých má byť umiestnená a 

skladovaná výkopová zemina v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

4. Výkopová zemina bude v mieste odovzdania a prevzatia za účelom jej prepravy umiestňovaná na 

dopravné prostriedky Odberateľa podľa pokynov Dodávateľa. 

5. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby boli v priestore miesta odovzdania a prevzatia, v súvislosti s 

prepravou výkopovej zeminy a súvisiacimi manipuláciami s ňou, rešpektované pokyny 

Dodávateľa. 

6. Za odobratie a prepravu výkopovej zeminy až do jej vyloženia z dopravných prostriedkov v mieste 

dočasného uskladnenia zodpovedá Odberateľ. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby boli v 

súvislosti s prepravou výkopovej zeminy dodržiavané právnymi predpismi stanovené povinnosti a 

aby bola výkopová zemina do miesta dočasného uskladnenia prepravovaná po cestnej komunikácii 

alebo po iných komunikáciách zriadených v súlade s právnymi predpismi. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci vzájomnej súčinnosti pri plnení tejto zmluvy sa budú snažiť 

prijať také organizačné opatrenia, ktoré v čo možno najväčšom rozsahu umožnia prispôsobiť 

odovzdávanie a preberanie výkopovej zeminy kapacitným potrebám Odberateľa; podrobnosti budú 

riešené poverenými osobami zmluvných strán. V prípade, pokiaľ to bude pre prispôsobenie sa 

kapacitným potrebám Odberateľa potrebné, Dodávateľ umožní Odberateľovi prevádzkovanie 

potrebných technických prostriedkov v rámci miesta odovzdania a prevzatia, pričom pri ich 

prevádzke budú rešpektované pokyny Dodávateľa. 

8. Odberateľ je zodpovedný za čistenie komunikácií využívaných pre prepravu výkopovej zeminy 

z miesta odovzdania a prevzatia do miesta dočasného uskladnenia. Odberateľ má povinnosť očistiť 

komunikáciu využívanú pre prepravu výkopovej zeminy bezodkladne po tom čo došlo 

k znečisteniu komunikácie v dôsledku prepravy výkopovej zeminy. Odberateľ je ďalej zodpovedný 

za vykonávanie opatrení pre znižovanie dopadov prepravy výkopovej zeminy na životné prostredie; 

v tejto súvislosti bude Odberateľ najmä plniť príslušné povinnosti vyplývajúce zo súhlasu podľa 

písm. c) Článku I. tejto zmluvy. 

9. Odberateľ pre prípad poškodenia alebo znečistenia cestných komunikácií užívaných pre účely 

prepravy výkopovej zeminy, a to v súvislosti s touto prepravou, Dodávateľa ubezpečuje, že má 

záujem postupovať v takomto prípade v súlade s príslušnými právnymi predpismi a prípadnú škodu 

nahradiť alebo navrátiť poškodené cestné komunikácie na vlastné náklady do pôvodného stavu pred 

ich poškodením. 
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Článok III. 

Odplata, meranie a potvrdzovanie prevzatia Zeminy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie výkopovej zeminy Dodávateľom a jej prevzatie 

Odberateľom je bezodplatné, pričom všetky náklady spojené s prepravou výkopovej zeminy 

z miesta odovzdania a prevzatia na miesto dočasného uskladnenia výkopovej zeminy znáša 

Odberateľ. 

2. Množstvo prevzatej Zeminy bude určené geodetickým zameraním v mieste odovzdania a prevzatia 

s tým, že príslušné podklady odovzdá Odberateľ Dodávateľovi; v prípade pochybností bude 

množstvo výkopovej zeminy overené geodetickým zameraním v mieste dočasného uskladnenia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na geodetické zameranie v mieste odovzdania a prevzatia 

Zeminy znáša Odberateľ. 

3. V súvislosti s prepravou výkopovej zeminy bude Dodávateľ evidovať aj evidenčné číslo vozidla 

príslušného dopravného prostriedku a deň a čas odovzdania a prevzatia výkopovej zeminy. 

4. Potvrdenie o prevzatí výkopovej zeminy bude Odberateľ odovzdávať Dodávateľovi; obsahové 

náležitosti a podrobnosti odovzdávania potvrdení v nadväznosti na podklady odovzdané 

Odberateľovi Dodávateľom, dohodnú poverené osoby zmluvných strán. 

 

Článok IV. 

Čas plnenia 

 

1. Zmluvné strany uvádzajú, že k odovzdávaniu a preberaniu Zeminy v zmysle tejto zmluvy bude 

dochádzať v období od 01.02.2022 do 28.02.2022 a to v závislosti od právoplatnosti vydaného 

súhlasu podľa písm. c) Článku I. tejto zmluvy ako aj postupu prác na stavbe „Košice – Prioritné 

protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba 

II. rkm 140,575 – 142,517“ (ďalej len „čas plnenia“) 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že čas plnenia bude v maximálnej možnej miere prispôsobený 

potrebám stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu 

krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575 – 142,517“, avšak so zohľadnením vplyvov 

na okolie. 

 

Článok V. 

Vyššia moc 

 

1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je dôsledkom vyššej moci; vyššou 

mocou sú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, vrátane skutočností podľa ods. 3 tohto článku tejto 

zmluvy. 

2. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane neodkladne, 

najneskôr však do piatich dní po jej vzniku vznik okolnosti vyššej moci. 

3. Ako prípady vyššej moci platia napr.: vojna, mobilizácia, generálny štrajk, mimoriadny alebo 

núdzový stav vyhlásený v dôsledku pandémie, pokiaľ bránia povinnej zmluvnej strane plniť/splniť 

povinnosti podľa tejto zmluvy a ďalej živelné a iné prírodné katastrofy, ktoré zmluvná strana 

nemohla rozumne predpokladať ani im zabrániť. Za vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považuje 

aj konanie akejkoľvek tretej osoby, nezávislé od vôle povinnej zmluvnej strany, pokiaľ toto bráni 

plneniu a/alebo splneniu príslušnej povinnosti a povinná zmluvná strana nie je schopná tomuto 

konaniu tretej osoby zabrániť alebo jeho dôsledky ani pri vynaložení rozumného úsilia prekonať. 

Za okolnosť vyššej moci sa pre účely tejto zmluvy považujú aj rozhodnutia, prípadne iné zásahy 

príslušných orgánov, ktoré bránia príslušnej zmluvnej strane plneniu alebo splneniu povinnosti.        
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 Článok VI.  

BOZP, PO a ochrana životného prostredia 

 

1. Za dodržiavanie predpisov BOZP, PO a ochranu životného prostredia pri činnostiach vyplývajúcich 

z tejto zmluvy zodpovedá tá zmluvná strana, ktorá príslušné činnosti vykonáva alebo ich vykonanie 

zabezpečuje. 

2. V prípade, ak dôjde pri plnení povinností podľa tejto zmluvy k situácii, že na jednom pracovisku 

budú vykonávať práce zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo osoby, ktoré nie sú 

zamestnávateľmi, je Odberateľ povinný plniť príslušné povinnosti s tým súvisiace, najmä 

spolupracovať s ostatnými zamestnávateľmi, prípadne osobami, ktoré nie sú zamestnávateľmi. 

 

Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy 

 

1. Dodávateľ ako aj Odberateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvy Odberateľom. 

2. Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať v prípade výskytu udalosti vyššej moci, 

za predpokladu, že nie je možné očakávať, že by dôsledky udalosti vyššej moci boli bez zbytočného 

odkladu a/alebo bez neprimeraných nákladov prekonané. Výpoveď je účinná doručením druhej 

zmluvnej strane. 

3. Prejavy vôle zmluvných strán smerujúce k ukončeniu tejto zmluvy musia mať písomnú formu.  

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane príloh je povinne zverejňovanou zmluvou 

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. Ak majú 

povinnosť zverejňovať Zmluvu obe Zmluvné strany, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie. 

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným, v dôsledku jeho rozporu s platným 

právom, zostáva platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. Zmluvné strany v takomto 

prípade vzájomnou dohodou nahradia neplatné zmluvné ustanovenie ustanovením platným tak, aby 

ostal zachovaný kontext, obsah a celkový účel sledovaný Zmluvou.  

5. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a výlučne 

formou písomných dodatkov.  

6. Táto Zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si pri riadnom a včasnom plnení povinností vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy spôsobom v nej určeným budú vzájomne poskytovať všetku potrebnú, účelnú a 

odôvodnenú súčinnosť a spoluprácu. Zmluvné strany sú povinné pri vzniku akýchkoľvek sporov 

usilovať sa o vyriešenie sporov v súlade s touto Zmluvou a dosiahnuť vzájomný konsenzus. 
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8. Zmluvné strany sú povinné zachovávať zásady poctivého plnenia svojich záväzkov a dodržiavať 

všetky povinnosti stanovené touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy a všetky informácie poskytnuté v súvislosti 

s uzatvorením tejto Zmluvy Zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia § 271 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy výslovne 

neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 

11. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise. 

12. 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, bez výhrad s ním súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Košiciach, dňa 22.12.2021 

Za Dodávateľa: 

Košická Futbalová Aréna a. s. 

 

 

,,podpísané“ 

  

V Košiciach, dňa 21.12.2021 

Za Odberateľa: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

 

,,podpísané“ 

 

Meno:   Mgr. Marcel Gibóda 

Funkcia: predseda predstavenstva 

 Meno:   Ing. Maroš Giba 

Funkcia: riaditeľ odštepného závodu 

 

 

V Košiciach, dňa 22.12.2021 

Za Dodávateľa: 

Košická Futbalová Aréna a. s. 

 

 

,,podpísané“ 

 

Meno:  Ing. Stanislav Petráš  

Funkcia: člen predstavenstva 

 


