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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSWO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHD ZASTUPITEĽSTVA

zo dím 12. 04. 2018 číslo 12018

K bodu: Zm)uva o spolupráci pri realizácii rokonštrukcie, modernizůcie a výstavby
futbaiového štadióna v Liptovskom Mikuláš

Mestské zastupitetstvo

I. konštatuje, že

- uznesenlm Mestského zastupiteřsWa Liptovský Mikuláš Č. 1812017 zo dňa 24.marca 2017 balo
schválené:

1. Prijatie ponuky dotácie za strany Slovenského futbalového zvŠzu na spoluňnancovanie
modemizácie mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 eur.

2. Prijatie ponuky rinančného prlspevku od MFK Tatran ve výške 125 000 eur na
spotutkiancovanie modemizácie mestského futbalověho štadi5na formou účasti v spoločnej
obchodnej spoločnosti.

3. Memorandum o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubom
Tatran Liptovský Mikuláš o spoloČnom financovanl modemizácie mestského Mbalového
štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k. ú. Okoličné — Podbreziny.

Mestské zastupitefstvo Liptovský Mikuláš dňa 14. decembra 2017 uznesenim Č. 9912017
schválilo založenie obchodnej spoločnosti s obchodným menom Mestské športové zariadenia,
s.r.o. s 90% úČasťou mesta Liptovský Mikuláš, So sldlom Štúrova 1989f41, 03142 Liptovský
Mikuláš
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II. schvaruje

Zailuvu o spolupráci Ph realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna

v Liptovskom Mikuláš, ktorá je neoddeliternou prflohou lohlo uznesenia

III. odparúča

primátorovi mesta uzatvorit Zmluvu o spolupráci pri realizácii rekonštrukce, modernizácie

a výstavby íutbalového Štadióna v Liptovskom Mikuláš

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia
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Důvodová správa

1 K zmluve.

Ako sme už informovali v sůvisiacich predchádzajúcich materiáloch, mesto ako Garant projektu

rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna, ktorý uživa Mestský futbalový klub Tatran

Liptovský Mikuláš, za účelom uskutočnenia tohto projektu má uzatvoriť So spoločnosfou Mestskě

šponové zariadenia, aro., ako Partnerom a Slovenským futbalovým zvázom (SFZ) Zmluvu o spolupráci

pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalověho štadióna v Liptovskom Mikuláši.

Uskutočnenim rekonštwkcie štadión bude zodpovedať požiadavkám a normám FIFA a UEFA pre

organizáciu medzinárodných futbalových zápasov. Zmluvou se SF2 zavázuje na rekonštwkciu poskytnút

prispevok zo štátneho rozpočtu vo výške 750.000,- € s podmienkou, že Partner bude povinný

preukázať spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 500.000,- E. Partner bude povinný

preukazovat‘ priebežne výšku vynaložených výdavkov spoluflnancovania projektu pred uhradenim

finančných prostriedkov zo strany SFZ. Finančně prostriedky budů poskytované zo strany SPZ výlučne

na účeiy financovania projektu, ktorý zahrne dodávky prác, služieb a tovarov, vrátane dodávok

materiálu, vybavenia a mých hnuterných ved potrebných na realizáciu projektu, bez DPH. Ako

protihodnotu za flnancovanie výstavby štadióna sa umožni SFZ štadión využlvaU pre potreby štátnych

šponových reprezentácil Slovenskej republiky vo futbale (od mládežnickych kategórii, až po seniorské) a

na organizovaníe špoflových súľaži, šponových podujatí a športovania deU, žiakov a študentov. v počte

najviac 10 stretnuti ročne (terminy a rozsah využitia štadiána sa dohodnú tak, aby rešpektovali pnlslušné

termínové listiny súťažl, v ktorých súťažía družsNá futbalového klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš

a termínové listiny FIFA pre reprezentačné stretnutia). a to po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Za tým účelom se zriadi bezodplatně vecné bremeno, ktoré

bude zároveň zabezpečovacim inštitůtom pre zachovanie účelu využitia štadiána. SF2 na reprezentačné

stretnutia, ktoré se odohrajú na štadióne v Liptovskom Mikuláši poskytne vstupenky na každé takéto

futbalové stretnutie Garantovi resp. Partnerovi.

2. K realizácii postupov:

V sůlade s uzneseniami MsZ I schváleným Podnikaterským plánom MŠZ, s.r.o., určená pracovná

skupina postupne zabezpečuje všetky úlohy, potrebné K naplneniu lohlo plánu

Doposiaď holi zrealizovaně, resp sů pnipravené nasleďovné úkony.

Zaregistrovanie spoločnosti v obchodnom registri (IČO) a v daňovom registni (DIČ),

čeká se na zaregistrovanie platitera DPH (podaná žiadosť). pripravuje se registrácia v Registni

partnerov verejného sektora a registrácia na Úrade pre verejné obstarávanie

- Funkčný účet spoločnosti

- Majetok, vklad ktorého bol MsZ schválený do MŠZ, snD., je v štádiu dešenia podkladov stým

súvisiacimi

- Uskutočnil se prieskum trhu a výber stavebného dozoru stavby a účtovnej firmy

- Spracúva se PD, ktorá bude hotová 9. k 2013

- Pripravujú sa ďalšie zmluvy, súvisiace 5 doňešenlm prevádzkovania areálu MF)< po zmene

majetkových pomerov (nájom pre MFK, správa umelého trávnika s VPS...)
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- Bola podaná žiadosť do VÚB o poskytnutie úvew v odsúhlasenej výške 375 000 eur

- Pripravujů sa podklady pre verejné obstarávanie dodávateľa komplexnej rekonštrukcie

futbalového Štadióna v plnej výške hodnoty zákazky podía projektu, tj. 1 250 000 bez DPH

- Pňpravujú sa podklady pre vydanie stavebného povolenia

Na realizácii podnikateíského plánu pracujú odbornf pracovnici úradu V spolupráci s konateími MŠZ

s.r.o. Pred realizáciou bude MsZ informované o naplnenl všetkých úloh.
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Prlloha

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A
VÝSTAVBY FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

(ďalej akc “Zmluva“)

uzavretá podra 5269 ods. 2 zákona Č. 513/1 991 Zb. Obchodného zákonnlka v znenl neskorších

predpisov

medzi Stranami

Obchodné meno. Slovenský tutbalový zväz

51db Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

IČO 00687308

DIČ: 2020898913

IČ DPH: SK 2020898913

Konajúca osoba: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len “5FF)

Obchodně meno Mestské športové zariadenia, s.r.o.

Sldlo Štúrova 1989141,03142 Lptovský Mikuláš

IČO: 51317290

DIČ 2120692288

IČ DPH:

Zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69453/L

Kcnajůce osoby: lng Marta Gutraiová, Ing. Matej Géci, Ing. Milan Mikušiak, konatelia

(ďalej len “Partner)

S

Název mesto Liptovský Mikuláš

Sídlo: Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš
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Ičo: 00315524

Dič: 2021031111

ič DPH:

Konajúca osoba: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

(ďalej len “Garant realizácie projektu“)

SFZ, Partner a Garant realizácie projektu mĎžu ďalej byť označeni spoločne ako Strany“ v prislušnorn

gramatickom tvare.

PREAMBULA

VZHĽADOM NA TO, ŽE Garant realizácie projektu ako výlučný vlastnik nehnuteYnosti - stavby

a pozemkov v k.ú. Okoličné Woriacich futbalový štadión v Liptovskom Mikuláši zapísaných na LV č. 631

ako:

- stavba „Šatne a sociálne zariadenie“ súp. č. 612 postavená na pozemku parc. Č. KN-C 77415,

- pozemky, parc. č. KN-C 774/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 441 rn2, parc. č. KN-C 77416

zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 rn2 parc. č. KN-C 7731215 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 17 m2 (LV č. 631), parc. č. KN-C 774113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 886 rn2,

parc. č. KN-C 774/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1036 rn2,

ktorých budúcim vlastnlkorn sa v zrnysle uznesenia Mestského zastupitersWa Liptovský Mikuláš zo dňa

15.02.2018 č. 19/2018 stane Partner, a ktoré sú určené na účel organizácie športových, kultúrnych,

rekreaČných, spoločenských alebo mých voľno-časových podujati (ďalej len „štadiÓn), je oprávnený

v súlade s platnou právnou úpravou sám alebo prostrednlcWorn Partnera rekonštruovať a rnodernizovať

štadión a jeho infraštruktúru a zároveň je oprávnený v sůlade s platnou právnou úpravou poskytovať

štadión a jeho infraštruktúru do dlhodobého alebo krátkodobého užlvania na účely organizácie

a realizácie najm, no nielen, športových, kultúrnych, rekreačných alebo voľno-časových podujati; a

VZHĽADOM NA TO, ŽE Garant realizácie projektu ako vlastnlk štadióna má záujem prostrednictvorn

Partnera, ktorý je v spoluzakladateískej pésobnosti Garanta realizácie projektu, realizovať projekt

rekonštrukcie, modernizácie a výstavby štadióna a 5 nim spojenej infraštruktúry (na účely tejto Zrnluvy

označované ďalej len ako „projekť), pričom Štadión má zodpovedať prislušným požiadavkárn a normám

FIFA a UEFA pre organizovanie medzinárodných futbalových stretnutl s kapacitou najrnenej 1700 miest

na sedenie; a

VZHĽADOM NA TO, ŽE SFZ má v súlade s uznesenfrn vlády č. 115 z 27. februára 2013 v zneni

neskorŠlch dodatkov právo a záujem uživať štadión po kolaudácfl projektu pre potreby štátnych
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reprezentácü Siovenskej republiky vo futbale od mládežnlckych kategóri( až po seniorské a na

organizovanie Športových siťažI, špodových podujati a Športovania deU, žiakov a študentov;

a

VZHLADOM NA TO, ŽE SPZ má vsúlade suznesenim vlády 6. 115 Z 27. febwára 2013 V znenl

neskorŠlch dodatkov pil čerpaní prispevku zabezpečit‘, aby sa pil výbere zmluvného Partnera

postupovalo podía zákona 6. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenl niektorých

zákonov v zneni neskoršlch predpi5ov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“);

uzatvárajú Strany tůto Zmluvu.

Článok ‚

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinnosti Strán ph reaIzácii národného športového

projektu výstavba, modemizácia a rekonštwkcia Športowej infraštruktiiry národného významu v

silade s uznesenlm vlády SR Č. 115 z 27, (ebwára 2013 v znenl neskorŠlch dodatkov v rámci

financovania projektu za padmienok a spčsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí prlspevku Zo

štátneho rozpočtu na národný Športový projekt .výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej

infraštruktúry národného významu‘ prostrednlctvom rozpočtu Ministerstva Školstva, vedy, výskumu

a Športu Slovenskej republiky v znenl zmien a dodatkov (ďalej len Mzmluva o poskytnutí príspevku“)

uzatvorenej medzi Ministerstvom Škoistva, vady, výskumu a športu Siovenskej republiky (ďalej len

ministerstvo9 a SF2 dila 27.11.2017. Predmetom tejto Zmluvy je zároveň závázok Partnera

poskytovat‘ SFZ štadión po dobu 20 rokov odo dila nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného

rozhodnutia do užlvania za podmienok a spósobom stanoveným v tejto Zmluve; Partner bene na

vedomie, te v zmysle zmluvy o poskytnuti prlspevku bude pniamym realizátorom projektu.

2. Predmetom tejto Zmluvy je rovnako úprava práv a povinnosti strán pri realizácii budúcich kontrol

realzovaných Štátnymi orgánmi vykonávajúcinii kontrolu účelnosti a hospodárnosti vynakladania

poskytnutého prispevku poura tejto Zmluvy.

3. Strany barů na vedomie, že priamemu rea!izátorovi budú SFZ poskytnuté prostriedky na realizáciu

projektu len v pripade, že Partner;

a) má vysporiadané finančně vzťahy 5° štátnym rozpočtom,

b) nie je voči nemu vedené konkurzně konanie, nieje v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol

proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podra

osobitného predpisu,

B



e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie

a príspevkov na starobně důchodkové sporenie.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Partner preukáže pripravenost‘ pred podpisem Lejte Zmluvy v súlade

s Čl. I ods. 3 predložením nasledovných dokladov.

a) čestným vyhlásením, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom

a potvrdenlm miestne prístušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace ku dňu

predloženia, že nemá daňově nedoplatky,

b) potvrdením prlslušného konkurzného sůdu nis starším ako Ln mesiace ku dňu

pred lo žen ia ‚

c) čestným vyhlásením, že voči nemu nle je vedený výkon rozhodnutia,

d) potvrdenlm prlslušného inšpektorátu práce nie starším akc Ln rnesiace ku dňu

predloženia, že neporušil zákaz netegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

e) powrdenim Sociálnej poisľovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tni

mesiace ku dňu predloženia.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Partner hodnoverným spósobom preukáže pnipravenosť a najm

reálnosť spolutinancovania projektu pred podpisem tejto Zmluvy z vlastných zdrojov Partnera alebo

Garanta realizácie projektu alebo loh kombináciou písomnosťami, které preukazujú splnenie tejto

podmienky.

6. Zmluvné strany sů si vederné lej skutečnosti, že nárok na poskytnutie príspevku z kapitoly

ministerstva vzniká za podrnienok ustanovených zmluvou o poskytnutí pnlspevku.

Čiánok Ii

Poskytnutle finančných prostriedkov

1. Partnerovi bude na základe zmluvy o poskytnutí pnĺspevku a za splnenia podmienok podťa tejto

Zmluvy poskytnutý v roku 2021 prlspevok ze štátneho rozpočtu vo výške 750.000,- € (slovom

sedemstopät‘desiaLtislc eur) bezhotovostným prevodom na účet Partnera vymedzený v záhlav

tejto Zmluvy.

2. Finančné prostriedky na realizáciu projektu bude SFZ Partnerovi poskytovat‘ pečnúc rokom 2018

vždy až po pnipísaní finanČných prostniedkov z úveru poskytnutého na účely realizácie tohto

projektu na účet SFZ takto:

a) ako refundáciu už vynaložených výdavkov v rámci oprávneného obdobia vyplývajúceho ze

zmluvy o poskytnut[ pnlspevku na realizáciu projektu - predmetu zákazky v sume bez DPH po

predložen[ niadne vystavených faktúr 8 dokladov o ich úhrade na účel vymedzený v zmluve o

poskytnutí príspevku a v tejto Zmluve do 15 dni ode dňa predloženia faktúr Partnerem SFZ-u

alebo
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b) ako úhradu neuhradených a riadne vystavených faktúr priamo dodávateľovi, ktoré boh

vystavené pri realizácii projektu — predmetu zákazky v súlade s účeiom určeným v zmluve o

poskytnut! prispevku a v tejto Zmiuve a sú vystavené v rámci oprávneného obdobia v sume

bez DPH po pred!oženi riadne vystavených faktúr; Partner sa zavazuje, že iieto faktúry

predloži v takom termine, aby mel SFZ na úhradu minimálne 15 dni do lehoty splatno5ti

faktúry, inak Partner zodpovedá za uplatnenie úrokov z omeškania zo strany dodávateta alebo

c) aiw priamo úhradu finančných prostriedkov na Ůčet Partnera, z ktorého je Partner povinný

uhrádzať faktúry dodávaterovi v súlade s účelorn prispevku následne poskytnutého zo

štátneho rozpočtu. Partner pri každej žiadosti o poskytnutie flnančných prastriedkov od SFZ

predloži prevodný prlkaz na úhradu prostriedkov z účtu vymedzenom v záhlaví tejto Zmluvy,

d) strany sů si vedomé skutočnosti, že Partner bude povinný preukázať spolufinancovanie

projektu z vlastných zdrojov vo výške 500.000,- € (slovom paťstotislc eur) v rozsahu,

spÓsobom a v termine, určeným v zmluve o poskytnutí prispevku. Partner preukáže. že

vynaložené výdavky sa v rámci spolufinancovania vynakladali na účel podporovaný

prispevkom a predmetom spolufinancovania mÓžu byť výdavky vyna!oženě na účel

podporovaný príspevkom z vlastných zdrojov Partnera, Garanta realizácie projektu alebo ich

kombinácou. Termín vyúčtovanla vynaloženého spolufinancovania sa nemusí zhodovať

s termínom vyúčtovania poskytnutých !nančných prostriedkov. Výdavky, ktoré sa nezhodujú

s účelom príspevku a výdavky vynaloženě pred 1.1,2016 nemÓžu byť predmetom

spolufinancovania,

e) Partner je povinný preukazovat‘ priebežne výšku preukázatefne vynaložených výdavkov

spolufinancovania projektu v zmysle tejto Zmluvy vždy najneskĎr pred uhradením flnančných

prostriedkov zo strany SFZ alikvotne k časti poskytovaných finančných prostriedkov, inak

finančně prostriedky nebudú za strany SF1 vypletené.

Článok III

Práva a povinnosti Strán

Finančně prostňedky budů poskytované za strany SFZ výlučne na účely financovania projektu,

ktorý zahřňa dodávky prác, služieb a tovarov, vrátane dodávok materáIu, vybavenia a mých

hnuterných ved potrebných na realizáciu projektu bez DPH. Projektová dokumentácia projektu

Ivon prilohu Č. 1 k tejto Zmluve a bude v pripade elapovitej realizácie projektu priebežne

doplňaná. Partner je povinný zabezpečit‘ a preukázať SFZ využitie finančných prostr!edkov

nasledovným spůsobom:

a) zabezpečí vedenie osobitného bankového účtu, na ktorý budú výdavky súvisiace

s realizáciou projektu pňamo refundované v pripade úhrady podra či. Ii ods 2 plsm. a),

b) počas trvania 10 rokov odo dňa podpisu tejto Zmluvy bude schopný preukázať

vynaloženie finančných prostriedkov poskytnutých podra tejto Zmluvy.
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c) zrealizuje všetky práce, služby, dodávky materiálu a dodávky všetkých hnuterných ved,

svojimi zamestnancami alebo osobami, ktoré sů k nemu v súlade s platnou právnou

úpravou prideleni na výkon práce alebo s dodávateími prác, služieb, materiálu,

hnuterných ved, «orl budú vybratiL v súlade s ustanoveniami zákona Č 343/20157. z. o

verejnom obstarávanl a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich

predpisov,

d) uchová počas celej doby odpisovania dokumenty, listiny a mé ptsomnosti, ato najmä

účtovné doklady vzťahujúce sa na práce, služby, tovar, materiál a mé ďalšie hnuterné

veci, ktoré budů odo dňa podpisu tejto Zmluvy hradené z poskytnutých flnančných

prostriedkov,

e) v prlpade kontroly využlvania prispevku. ktorý bol poskytnutý SFZ, spristupnl všetky

ůčtovné doklady vzt‘ahujúce sa na práce, služby, tovar, materiál a mé ďalšie hnuterné

veci, ktoré budú odo dňa podpisu tejto Zmluvy hradené z finančných prostriedkov

pochádzajúcich z prispevku.

2. Partner se zaväzuje, že projekt bude spiňať parametre a kritériá UEFA pre Mediány kategórie 2

stanovené platnou Smemicou UEFA pre inťraštruktúru Madiánov, vrátane užlvania osobami

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zárukou bezpečnosti športovcov a divákov.

3. Partner se zavazuje, že predloži na odsůhlasenie prlslušnému orgánu SF1 projektovú

dokumentáciu pre stavebné povolenie k realizacii projektu, vrátane dokumentácie k plneniu

podmienok podra ods. 2 za účelom kontroly plnenia podmienok podra predchádzajůceho odseku

najneskČr 30 dni pred začiatkom realizáde stavebných prác.

4 Partner sa zavazuje že prislušné kolaudačně rozhodnutie o projekte a pripadné mé rozhodnutia

alebo povoisnia vyžadované k riadnemu prevádzkovaniu štadióna, budťi vydané do 31.12.2019,

s výnimkou zásahov vyššej moci.

5. Partner je o nadobudnutí právoplatnosti koaudačného rozhodnutia o projekte povinný

bezodkladne inrormovať SFZ. Partner je zároveĚi povinný bezodkladne inrormovať SFZ o všetkých

pripadoch, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohli mat akýkorvek vplyv na zmenu vlastnictva

Štadiána.

6. Partner sa zavázuje, že štadión bude počas 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného

rozhodnutia splňať podmienky ustanovené ptatnými právnymi normami v oblasti stavebného práva

v čase podpisu tejto mluvy, smernicou UEFA platnou v čase podpisu tejto Zmluvy a touto

Zmluvou požadované vlastnosti a podmienky pre mníraštruktůru futbalových štadiónov a dodržiavat‘

podmienky určené v kolaudačnom rozhodnuti.

7. Partner se zavzuje, že Štadión (ako aj pozemky pod Štadiónom) bude počas 20 rokov odo dfla

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia využlvaný na Športové, spoločenské, kultúrne,

rekreačně alebo ině voľno-časové podujatia.
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8. Partner sa zaväzuje, že štadión bude počas 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného

rozhodnutia v prevádzky schopnom stave nijak neobmedzujúcom jeho už(vanie podia tejto

Zmluvy.

9. Garant realizácie projektu a Partner umožnia vykonávanie kontroly a sledovanie priebehu

reahzácie projektu a po jeho dokončení kontrolu a dohrad nad dodržiavanlm plnenia podmienok

a záväzkov podia tejto Zmluvy zo strany SFZ, pripadne mých orgánov určených SFZ aiebo

oprávnených prlslušnými právnymi predpísmi a poskytne SFZ v tejto sCivislosti potrebnú

súčinnost‘.

10. Garant realizácie projektu a Partner berú na vedcmie, že v pripade porušenia finančnej discipliny

pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako prlspevok zo štátneho rozpočtu z dóvodov na ich

strane vráti Partner SF2 všetky tnančné prostriedky, ktoré budú prtslušným orgánom vyčíslené

ako sankcia za porušenie finančnej discipliny v zmysle zákona č. 523(2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršlch predpisov

a v prlpade, že poruší pravidlá verejného obstarávania, vztahuje sa na neho 5ankčný

mechanizmus podia zákona o verejnom obstarávaní.

11. Partner sa zavazuje, že v pripade akýchkorvek konaní (administratlvnych alebo sůdnych) vynalotl

maximálne ůsilie na obranu práv a preukázanie správneho a riadneho použitia prlspevku, B

nevykoná žiaden Ůkon, ktorý by viedcl k oslabeniu postavenia SFZ v prlpadných konaniach. SFZ

sa zároveň zavazuje komunikovať a konzultovať s Partnerom akýkoivek úkon a postup

(komunikácia so správnymi orgánmi a pod.), ktorý pri uvedených konaniach alebo na ich základe

plánuje vykonať.

12. Partner se zavazuje počas doby realizácie projektu do 15 dni po skončeni kalendárneho polroka

písomne mnformovať SF2 o priebehu realizácie projektu. Súčasťou plsomnej informácie bude

stručný popis a rozsah vykonaných a realizovaných prát, údaje o ich úhrade a suma

preinvestovaných finančných prostriedkov.

13. Partner najneskór 15 dni pred uzavretim zmluvy s úspešným uchádzačom na realizáciu projektu

podra výsledkov verejného obstarávania realizovaného SFZ poskytne SFZ návrh zmluvy, ktorá má

byt uzavretá, vrátane príloh; mvnaký postup sa vzťahuje aj na uzavretie pripadného dodatku

k takejto zmluve.

14. Partner sa zavazuje bezodkladne informovať Garanta raalizácie projektu o všetkých

skutočnostiach súvisiacich s plnenlm svojich povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok IV

Uživanle štadióna zo strany SFZ

Partner sa zavazuje, že ako protihodnotu za financovanie výstavby štadióna umožní SFZ štadión

vyu±ivať pre potreby Štátnych športových reprezentácii Stovenskej republiky vo futbale (od

mládežnickych kategóril, až po seniorské) a na organizovanie športových súťaži, športových
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podujatí e športovania de«, žiakov a študentov, a to po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti kolaudačnéflo rozhodnutia a zároveň za týmto účelem se Partner zavázuje na svoje

náklady zabezpečit‘ aj zriadenie vecného bremene v prospech SFZ, spočivajůceho v bezodplatnom

uživani pozemkov a stavieb, tvoriacich štadiŮn, a to stavby Šatne a sociálne zariadeniW sůp. Č. 612

postavená na pozemku parc. Č. KN-C 774/5 a pozemkov parc. Č. KN-C 774/5 zastavané plochy

a nádvoria o výmare 441 rn2, parc. Č. KN-C 77416 zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m‘,

parc Č. KN-C 773/215 zastavené plochy a nádvoria o výmere 17 m2 (LV č. 631), parc. Č KN-c

774113 zastavené plochy a nádvoria o výmere 11 686 rn2, parc. Č. KN-C 774114 zastavané plochy

a nádvoňa o výmare 1036 rn2, vedených na liste vlastnictva Č. 531 v katastrálnom ůzemi Okoličné,

po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, a to tak, že

viastnlk štadióna - Garant reahzácie projektu uzatvori na základe uznesenia mestského

zastupitelstva doBO dni Odo dňa právoplatnosti kolaudaČného rozhodnutia so SFZ zmluvu o zriadeni

vecného bremena, ktorého predmetom bude bezodplatné uživanie štadiána po dobu 20 rokov

v prospech SFZ. V pripade, že vecné bremene nebude v tomto termine zriadené z dĎvodov na

strana Garanta realizácie projektu, SFZ má nárok na zmiuvnú pokutu vo výška 20% z objemu

prispevku poskytnutého ministerstvem na výstavbu štadióna a Garant realizácie projektu je povinný

uhradiť zmluvnú pokutu SF2 do 30 dni od jej uplatnenia zo strany SFZ.

2 Strany sa dohodli na počte futbalových stretnutl, ktoré reprezentácie SR vo futbale odohrajú na

štadiáne v Liptovskom Mikuláši a mých podujatl, které bude SFZ organizovať na štadióne

v Líptovskom Mikuláši na základe tajte Zmluvy, ato v maxirnálnom počte 10 stretnutl (vrátane mých

jednodilových podujatí organizovaných SFZ) ročne.

3 Podmienky užlvania štadióna na futbalové stretnutia podra či. IV, ods. 2 a rozsah jeho využita bude

stanovený osobitnými zmluvami (ďalej ako osobitná zmluva o uživeni štadiónt). Osobitná zmluva

o užlvanl štadióna, upravujůca podmienky využlvania štadióna a poskytovanie služieb stým

spojených, bude uzatvorená najneskčr 30 dni pred dňom konania futbalověho stretnutia, ak se

Strany nedohodnú inak.

4. Strany se dohodli, že Partner poskytne SF2 za odplatu služby súvisiace s organizáciou futbalových

stretnuti podIa Čl. IV, ods. 2 tejto Zmluvy. Cenntk a rozsah týchto služieb (ďalej len Cennik) bude

stanovený na základe dohody Stran e bude tvoriť neoddeliternú prilohu k osobitnej zmluve O uživanl

štadióna podIa ods. 3 tohto Článku Zmluvy. Úpravy cien dohodnutých v Cenniku je možné vykonať

len na základe dohody SFZ a Partnera, a to formou Čislovaných pisomných dodatkov k zmluve

o užtvani štadiána a len na základe preukázateíných údajov o zvýšeni alebo zn(ženi nákladov

Partnera. Úprava cien služieb musi zodpovedať percentuálnemu podie(u zmenených prisiušných

nákladov. SF2 má právo objednat‘ si služby súvisiace s organizáciou stretnuti aj od mých

dodávatelov než je Partner.

5, Terminy a rozsah využitia štadióna pod(a či. IV se Strany zavšzujú dohodnúť tak, aby rešpektovali

prlslušné termlnové listiny sCiťaži, v kterých súťažia družstvá futbalového klubu MFK Tatran

Liptovský Mikuláš a terminové listiny FIFA pre reprezentačně stretnutia. Terminy konkrétnych

futbalových stretnutl podIa či. IV ods. 2 a rozsah služieb požadovaných zo strany SF2 od Partnera
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pd organizácii konkrétneho futbalového stretnutia budú stanovené dohodou Strán. Každá takáto

dohoda musí byť vykonaná plsomne

6. SFZ sa zaväzuje poskytnůt‘ Garantovi realizácie projektu/Partnerovi vstupenky na každé futbalové

stretnutie podFa ČI. IV ods. 2 tejto Zmluvy. Počet kusov a kategória nepredajných vstupeniek, ktoré

SFZ poskytne Garantovi realizácíe projektu na každé zo stretnutt podía či. IV ods. 2 bude sůčasťou

dodatkov zmluvy podra predchádzajúceho odseku.

ČlánokV

Postup podFa pravidíei vereJného obstarávania

Partner sa zaväzuje, že v procBse realizácie projektu bude postupovať podľa zákona Č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávani ao zmene a doplnenI niektorých zákonov.

Článok Vl

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasuji), že dňom nadobudnuUa vlastnícwa nehnuteíností štadióna

v prospech Partnera, všetky práva a povinnosti spojené s vlastnictvom štadióna dohodnutě

zmuvnými stranami touto zmluvou, prechádzajú na Partnera

2. Táto Zmluva sa riadi a vykladá podra právnych predpisov Siovenskej republiky. Strany sa výslovne

dohodli na vorbe působnosti zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v zmysle 262

Obchodného zákonnlka.

3. Trvanie tejto Zmluvy sa skonči

a) uplynutím doby 20 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o

projekte alebo

b) dohodou Strán alebo

c) odstůpením od tejto Zmluvy z dÓvodov uvedených v Čl. VI ods. 3 a 4.

3. Strany se dohodli, že SFZ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v pripade, ak Partner

a) porušl flnanČnů disciplinu podra zákona Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenl neskoršich predpisov

b) nedodrží postup podra Čl. V alebo pravidlá verejného obstarávania podľa zákona

o verejnom obstarávaní alebo

c) neumožní SFZ užívať štadión spůsobom dohodnutým v tejto Zmluve,

4. Partner je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prlpade, ak z akéhokoLvek dčvodu, ktorého

zavinenie nemožno pričitat‘ Partnerovi ani Garantovi realizácie projektu, nebude mĎct‘ splnit

povinnosť realizovat projekt, resp. jeho Časť.
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5. Akýkoívek spor medzi Stranami súvisiaci s touto Zmluvou, s plnenlm podľa tejto Zmiuvy alebo

s výkiadorn tejto Zmluvy bude predložený na rozhodnutie prislušnému súdu V Slovenskej republike

podra právneho poriadku Siovenskej republiky.

6. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu Stranami a únnosV

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Garanta realizácie projektu

(http://www.mikulas.skl).

7. Túto Zmluvu je možné menit‘ iba plsomným dodatkom k tejto Zmluve podplsaným zmluvnými

Stranami.

8. Pokiaí ktorékoFvek ustanovenie tejto Zmluvy bude neplatné alebo nevykonateľné, na takéto

ustanovenie (v rozsahu jeho neplatnosti alebo nevykonateFnosti) sa nebude prihliadať a bude

považované za neobsiahnuté V tejto Zmluve, avšak bez vplyvu na platnosť a vykonaternosť

zvyšných ustanoveni tejto Zmiuvy. V takomto prlpade sú Strany povinné vynaložiť všetko primerané

úsibe na b, aby ihneď nahradili neplatné alebo nevykonateíné ustanovenie platným a vykonateíným

náhradným ustanovenlm, ktorého zmysel bude to možno najbflžšl zamýšranému významu

neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia a včti Strán.

9. Táto Zmluva sa vyhotovuje v Štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých si Garant ponechá

2 rovnopisy a zvyšné Strany si ponechajů po 1 rovnopise.

10. Strany vyhlasujů, že sů pine spčsobilě na právne úkony, že text tejto Zmluvy je určitým a

zrozumiterným vyjadrenlm ich vážnej a stobodnej včte, aby boli flou viazané, Ďalej vyhlasujú, že si

UMo Zmluvu pred jej podpisanim prečitali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom k nej pripájajú vlastnoručně podpisy osób oprávnených konať v mene Strán.

V Bratislave, dila V Liptovskom Mikuláši, dila

Za SFZ Za Partnera

Ján Kováčik, prezident SFZ Ing. Made Gutraiová, konateľ

ing. Metej Géci, konatei
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Ing. Milan Mikušiak, konatei

Za Garanta realizácie projektu

Ing. Ján BIcháČ, PhD., primátor mesta
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