
KONCESNÁ ZMLUVA

NA VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁc NA ZIMNOM ŠTADiÓNE

A JEHO PREVÁDZKE

uzavretá medzi

Obcou Čaňa

(ako "Obstarávateľom")

a

EMPE Plus s.r.o.

(ako "Koncesionárom")



KONCESNÁ ZMLUVA NA VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁc NA ZIMNOM
ŠTADiÓNE A JEHO PREVÁDZKE

uzavretá v zmysle ust. § 9c a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisova ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov

medzi:

1. Obec Čaňa, so sídlom Osloboditel'ov 22,044 14 Čaňa, IČO:00324060, v mene ktorej koná Michal
Rečka, starosta obce

(ďalej len .Obstarávateľ")

a

2. EMPE Plus s.r.o., so sídlom Ždaňa 150, 044 11 Ždaňa, IČO: 45401438, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka č. 25324N, v mene ktorej koná Peter Buchla,
konatel'

(ďalej len "Koncesionár")

(Obstarávatel' a Koncesionár ďalej spolu len "Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto koncesnej zmluvy na vykonanie stavebných prác na
zimnom štadióne a jeho prevádzke (ďalej len "Zmluva") za týchto podmienok:

l. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Obstarávatel' je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čaňa
zapísanej na liste vlastníctva Katastrálneho úradu v Košiciach, Správy katastra Košice - okolie
č. 1796 ako stavba-zimný štadión so súpisným číslom 1428 postavená na pozemku - parcela
registra C-KN č. 1234/12 a ako pozemok-parcela registra C-KN č.1234/12 druh pozemku-
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2563 m2

. (ďalej len "Koncesný majetok").
2. Stavba uvedená vodseku 1 tohto článku Zmluvy má slúžiť ako hokejový štadión, pričom je

potrebné vykonať ešte ďalšie stavebné práce na dosiahnutie jej prevádzkyschopnosti. Účelom
tejto zmluvy je dohodnúť podmienky, za ktorých Koncesionár vykoná stavebné práce na tejto
stavbe potrebné pre jej stavebno-technické ukončenie s tým, že protiplnením za uskutočnenie
týchto stavebných prác bude právo Koncesionára prevádzkovať Koncesný majetok na dohodnutý
čas a účel, ako aj platiť Obstarávatel'ovi Úhradu za Koncesný majetok (ďalej len .Koncesia").

3. V zmysle ust. § 66 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nehorších predpisov (ďalej len "Zákon o verejnom obstarávaní"),
Obstarávateľ je povinný pri zadávaní koncesie postupovať podl'a Zákona o verejnom obstarávaní
v prípade, ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 EUR.
Zmluvné strany deklarujú, že predpokladaná hodnota koncesie zadávanej podl'a tejto Zmluvy
nedosahuje tento zákonný limit a tak nebol Obstarávatel' pri jej zadávaní povinný postupovať
podl'a Zákona o verejnom obstarávaní.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy Koncesionár dočasne
preberá od Obstarávatel'a prevádzkovanie Koncesného majetku a tento bude ďalej za podmienok
a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve prevádzkovať na dohodnutý účel počas dohodnutej doby -
koncesnej lehoty (ďalej len "Koncesná lehota"). Počas Koncesnej lehoty je Koncesionár
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oprávnený tiež na poberanie úžitkov z prevádzky Koncesného majetku. Pre účely vylúčenia
pochybností, v Prílohe Č. 1 k tejto Zmluve je špecifikovaný rozsah koncesného majetku, ktorý
bude prevádzkovať Koncesionár.

2. Podstatnou zložkou spojenou s Koncesiou je tiež záväzok Koncesionára uskutočniť v/na
Koncesnom majetku stavebné práce v dohodnutom rozsahu (ďalej len "Stavebné práce") a to v
súlade s touto Zmluvou. Pre účely vylúčenia pochybností, v prílohe Č. 2 k tejto Zmluve sú
špecifikované všetky práce a dodávky, ktoré bude Koncesionár povinný uskutočniť.

3. Táto Zmluva upravuje okrem záväzkovo-právnych vzťahov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto
článku Zmluvy tiež niektoré ďalšie právne vzťahy súvisiace s Koncesiou.

III. PREVÁDZKOVANIE KONCESNÉHO MAJETKU

1. Koncesionár sa zaväzuje v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi
prevádzkovať Koncesný majetok vo svojom mene, na svoj účet, na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo a udržiavať Koncesný majetok v prevádzkyschopnom stave. Pre vylúčenie
pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že pri prevádzkovaní Koncesného majetku vystupuje
Koncesionár ako samostatný právny subjekt voči štátnym, resp. iným správnym a kontrolným
orgánom, zodpovedá za dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s
jeho činnosťou a výlučne sám znáša následky v prípade ich porušenia. Koncesionár je povinný
zabezpečiť počas trvania Koncesnej lehoty všetky povinné prehliadky technologických zariadení
na vlastné náklady.

2. Koncesionár je oprávnený a zároveň povinný prevádzkovať Koncesný majetok výhradne na
účel uvedený v tejto Zmluve. Koncesionár je oprávnený a zároveň povinný prevádzkovať
Koncesný majetok - stavbu zimného štadióna na prevádzkovanie zimných športov, na ktoré je
zimný štadión určený. Koncesionár bude prevádzkovať Koncesný majetok - stavbu zimného
štadióna pod názvom "Zimný štadión Čaňa". Koncesionár je oprávnený užívať aj zastavaný a
pril'ahlý pozemok k stavbe zimného štadióna v rozsahu vymedzenom v Prílohe Č. 1 k tejto
Zmluve, a to výlučne na účely prístupu k stavbe zimného štadióna a parkovanie motorových
vozidiel.

3. Koncesionár je oprávnený a zároveň povinný prevádzkovať Koncesný majetok počas Koncesnej
lehoty, ktorá trvá po dobu desiatich (10) rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Predlženie
Koncesnej lehoty je možné len na základe písomnej dohody Zmluvných strán s tým, že dobu
predlženia a cenové podmienky si Zmluvné strany dohodnú najneskôr 3 mesiace pred uplynutím
Koncesnej lehoty. Koncesionár má prednostné právo na ďalšie užívanie Koncesného majetku po
uplynutí Koncesnej lehoty podl'a tejto Zmluvy za predpokladu, že počas trvania Koncesnej lehoty
neporuší žiadne povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy, že ponúkne cenu za užívanie
Koncesného majetku minimálne vo výške ponúkanej inými záujemcami, a že právne predpisy
takýto postup nebudú vylučovať.

4. Obstarávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve a po dobu trvania Koncesnej
lehoty umožniť a zabezpečiť Koncesionárovi nerušenú prevádzku Koncesného majetku, ako aj
zdržať sa akýchkoľvek právnych a iných úkonov, ktoré by sťažovali alebo marili plnenie záväzkov
Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

5. Obstarávateľ na náklady Koncesionára zabezpečí poistenie celého Koncesného majetku vrátane
technologického zariadenia s limitom poistenia rovnajúcemu sa výške skutočnej hodnoty
Koncesného majetku. Koncesionár sa zaväzuje refundovať Obstarávateľovi sumu poistného
uhradeného Obstarávatel'om na základe vyššie uvedeného poistenia Koncesného majetku
v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia faktúry Obstarávateľa Koncesionárovi. Koncesionár
zodpovedá za škodu na Koncesnom majetku, ku ktorej dôjde počas trvania koncesného pomeru
na základe tejto Zmluvy za predpokladu, že nebude krytá takýmto poistením majetku.

6. Koncesionár nesmie prenechať Koncesný majetok do nájmu alebo podnájmu tretej osobe. Tým
však nie je dotknuté právo Koncesionára prenechať Koncesný majetok alebo jeho časť do
odplatného/bezodplatného užívania iným osobám za predpokladu, že pôjde o krátkodobé vzťahy
obvyklé v súvislosti s prevádzkovaním zimného štadióna, a v súlade s účelom dohodnutým v tejto
Zmluve (najmä v zmysle odseku 7 tohto článku Zmluvy).
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7. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár bude počas Koncesnej lehoty užívať Koncesný
majetok v rozsahu potrebnom pre účely prevádzky Koncesného majetku podl'a tejto Zmluvy. Na
tieto účely sú Koncesionár a osoby ním poverené (najmä jeho zamestnanci) oprávnené
vstupovať do Koncesného majetku a užívať ich v rozsahu obvyklom s prihliadnutím na účel
prevádzky tohto Koncesného majetku. Obstarávatel' berie na vedomie, že Koncesionár je
oprávnený pri prevádzke Koncesného majetku poskytovať služby aj verejnosti a preto osoby
využívajúce tieto služby budú tiež oprávnené vstupovať do Koncesného majetku a užívať ho v
rozsahu obvyklom s prihliadnutím na účel prevádzky Koncesného majetku. Za účelom vstupu
všetkých týchto osôb do Koncesného majetku je Obstarávatel' povinný umožniť v nevyhnutnom
rozsahu prechod cez svoje ostatné priestory, rovnako je povinný umožniť ich prechod cez svoje
pozemky vedúce ku Koncesnému majetku v nevyhnutnej miere.

8. Koncesionár je povinný počas trvania Koncesnej lehoty umožniť Obstarávatel'ovi vstup do
objektu, po predchádzajúcom oznámení Obstarávatel'a, za účelom kontroly účelu a spôsobu
prevádzkovania Koncesného majetku.

9. Koncesionár je povinný počas celej Koncesnej lehoty udržiavať Koncesný majetok
v prevádzkyschopnom stave. Za tým účelom je povinný na Koncesnom majetku vykonávať bežnú
údržbu a opravy na vlastné náklady. Iné činnosti ako bežná údržba a oprava vykoná po dohode
s Obstarávatel'om. Povinnosť Koncesionára podl'a článku IV tejto Zmluvy týmto nie je dotknutá.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár nemôže využívať exteriér zimného štadióna a pril'ahlé
pozemky na umiestnenie reklamy bez predchádzajúceho súhlasu Obstarávatel'a a bude ju
udržiavať počas celej Koncesnej lehoty.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár do 24 mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy umožní
zriadiť pri zimnom štadióne hokejovú triedu zloženú výlučne zo žiakov Základnej školy Čaňa.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že Obstarávatel' je oprávnený bezodplatne užívať Koncesný majetok,
najmä ľadovú plochu, počas celej Koncesnej lehoty, za účelom organizovania kultúrno-
športových podujatí, ktoré budú organizované Obstarávatel'om. Obstarávatel' oznámi
Koncesionárovi minimálne 1 mesiac vopred, že bude v Koncesnom majetku organizovať
podujatie, pokial' sa nedohodnú inak. Užívanie Koncesného majetku Obstarávatel'om v zmysle
tohto odseku nesmie nad mieru primeranú pomerom obmedzovať Koncesionára v prevádzkovaní
Koncesného majetku podl'a tejto Zmluvy.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že Obstarávatel' je oprávnený užívať Koncesný majetok, najmä
I'adovú plochu počas celej Koncesnej lehoty pre výuku telesnej výchovy žiakov Základnej školy
v Čani v rozsahu minimálne štyri (4) hodiny týždenne v dopoludňajších hodinách, a to najmä pre
výuku žiakov hokejovej triedy a pre krasokorčul'ovanie. Za tým účelom Obstarávatel' predloží
Koncesionárovi do 30.9. každého roka na aktuálny školský rok harmonogram výučby telesnej
výchovy na štadióne. Koncesionár je oprávnený požadovať od Obstarávatel'a, rsp. Základnej
školy v Čani úhradu preukázaných prevádzkových nákladov vynaložených Koncesionárom na
zabezpečenie užívania Koncesného majetku obstarávatel'om podl'a tohto odseku Zmluvy.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že Obstarávatel' je oprávnený bezodplatne užívať 1/3 plochy
mantinelov, počas celej Koncesnej lehoty na reklamné účely.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár bude prevádzkovať Koncesný majetok každý deň
počas Koncesnej lehoty. Prevádzku Koncesného majetku je však oprávnený prerušiť v
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v nasledovných prípadoch:
(i) ohrozenie života a/alebo zdravia osôb, alebo majetku, a pri likvidácii týchto stavov;
(ii) pri prácach na Koncesnom majetku v súvislosti s jeho upratovaním, údržbou, úpravou alebo

opravami;
(iii) pri odstávke prevádzky Koncesného majetku v letných mesiacoch na základe

predchádzajúcej dohody s Obstarávatel'om;
(iv) požadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo príslušnými orgánmi

verejnej správy v rámci ich právomoci vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, alebo určených v prevádzkovom poriadku Koncesného majetku.

Ak sa jedná o prerušenie plánované (napríklad v súvislosti s údržbou), oznámi Koncesionár túto
skutočnosť, ako aj predpokladané trvanie prerušenia Obstarávatel'ovi aspoň tridsať (30) dní
vopred. Ak je to možné, Koncesionár zároveň oznámi Obstarávatel'ovi predpokladaný čas

4



opätovného zahájenia prevádzky Koncesného majetku, vždy však najneskôr tri (3) pracovné dni
vopred.

16. V súvislosti s prevádzkou Koncesného majetku a jeho užívaním uhrádza Koncesionár tiež všetky
náklady týkajúce sa spotreby energií, a to najmä elektriny, zemného plynu, a stočného.
Koncesionár uzavrie s dodávatel'mi a distribútormi elektriny a stočného príslušné zmluvné vzťahy
umožňujúce ich dodávku a distribúciu. Obstarávatel' nezodpovedá a ani neručí za splnenie
povinností Koncesionára vo vzťahu k dodávatel'om alebo distribútorom týchto médií. Dodávku
a distribúciu zemného plynu zabezpečí Obstarávatel' na základe zmluvného vzťahu
s distribútorom a dodávatel'om zemného plynu s tým, že Koncesionár bude povinný nahradiť
Obstarávatel'ovi ním uhradenú cenu za dodávku a distribúciu plynu vrátane služieb s tým
súvisiacich v rozsahu spotreby vykázanej podružným meraním v Koncesnom majetku vrátane
fixných platieb. Koncesionár uhradí túto cenu na základe faktúry vystavenej Obstarávatel'om
v lehote štrnásť (14) dní odo dňa jej doručenia Koncesionárovi, pričom prílohou faktúry bude aj
faktúra od dodávatel'a, prípadne distribútora zemného plynu. Obstarávatel' je oprávnený
požadovať od Koncesionára aj platenie primeraných preddavkov na cenu zemného plynu, pričom
preddavky vyúčtuje Koncesionárovi faktúrou s lehotou splatnosti štrnásť (14) dní odo dňa jej
doručenia Koncesionárovi. V prípade, ak sa Koncesionár dostane do omeškania s platením
úhrad ceny zemného plynu alebo preddavkov v zmysle tohto odseku Zmluvy, Obstarávatel' nie je
odo dňa omeškania povinný zabezpečovať plnenie tejto povinnosti. Ohl'adom fakturácie sa bude
primerane aplikovať článok V tejto Zmluvy.

IV. VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁC

1. Koncesionár sa zaväzuje, že v/na Koncesnom majetku uskutoční stavebné práce vrátane
dodávok tovaru v takom rozsahu, aby Koncesný majetok bol spôsobilý slúžiť ako zimný štadión
(ďalej len "Stavebné práce"). Koncesionár uskutoční tieto Stavebné práce podl'a projektovej
dokumentácie predloženej Obstarávatel'om pred uzavretím tejto Zmluvy a v primeranej lehote
vyplývajúcej z technických, odborných a iných príslušných parametrov Stavebných prác,
najneskôr však do 31.1.2013.

2. Špecifikácia Stavebných prác je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve. V prílohe č. 2 k tejto
Zmluve bude špecifikovaný súpis vecí, ktoré musí Koncesionár zakúpiť za účelom uskutočnenia
Stavebných prác, a to spolu s označením dodávatel'a veci a jej ceny, za ktorú bude zakúpená. Na
zmenu dodávatel'a veci alebo jej kúpu za inú cenu ako je uvedená v protokole musí dať
Obstarávatel' Koncesionárovi predchádzajúci súhlas.

3. Obstarávatel' je oprávnený vykonávať dohl'ad nad uskutočňovaním Stavebných prác podl'a tohto
článku Zmluvy prostredníctvom ním poverenej osoby. Koncesionár je povinný umožniť
vykonávanie tohto dohl'adu. Koncesionár je zároveň povinný rešpektovať pokyny Obstarávatel'a,
resp. ním poverenej osoby za účelom zosúlaďovania vykonávaných Stavebných prác
s projektovou dokumentáciou, so stavebno-technickými, hygienickými, protipožiarnymi predpismi
a inými právnymi predpismi týkajúcimi sa uskutočňovania stavieb.

4. Koncesionár je povinný si zaobstarať všetky potrebné povolenia, súhlasy, vyjadrenia, rozhodnutia
orgánov verejnej moci, fyzických a právnických osôb, ktoré sú potrebné v zmysle platných
právnych predpisov na uskutočnenie Stavebných prác podl'a tohto článku Zmluvy. V prípade, ak
v dôsledku porušenia tejto povinnosti bude zo strany orgánov verejnej moci uložená
Obstarávatel'ovi sankcia, zo strany iných fyzických a právnických osôb uplatňovaná škoda, alebo
akákol'vek iná úhrada, Koncesionár sa zaväzuje refundovať takúto Obstarávatel'om uhradenú
sankciu, škodu alebo inú úhradu v celom rozsahu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár vynaloží na Stavebné práce sumu najmenej
139 201,72 EUR (slovom: stotridsaťdeväťtisícdvestojeden/72 EUR) bez dane z pridanej hodnoty,
pričom akékol'vek náklady na Stavebné práce budú vynaložené účelne a hospodárne. Pokia l' táto
Zmluva neuvádza inak, Stavebné práce sa uskutočnia v celom rozsahu na náklady
Koncesionára, ktorý nie je oprávnený na ich náhradu zo strany Obstarávatel'a a na vlastné
nebezpečenstvo Koncesionára.
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6. Náklady, ktoré Koncesionár účelne vynaloží na projektovanie, povolenie a vlastnú realizáciu
Stavebných prác ešte pred uzavretím tejto Zmluvy sa započítavajú na sumu uvedenú v odseku 5
tohto článku Zmluvy a považujú sa za Stavebné práce podl'a tejto Zmluvy.

7. Vzhl'adom na to, že Stavebné práce sa vykonávajú na Koncesnom majetku patriacom
Obstarávatel'ovi, v dôsledku vykonania takýchto Stavebných prác zo strany Koncesionára sa
nemení vlastnícky vzťah Obstarávatel'a ku Koncesnému majetku vrátane jeho súčastí a
príslušenstva, aj keď boli ovplyvnené Stavebnými prácami. Ak však v dôsledku Stavebných prác
dôjde k vytvoreniu novej veci, ktorá bude vlastnícky patriť Koncesionárovi, alebo k vneseniu vecí
do Koncesného majetku, ktoré budú patriť Koncesionárovi, alebo k prechodu vlastníctva niektorej
z vecí tvoriacej súčasť alebo príslušenstvo Koncesného majetku, ktoré patria Obstarávatel'ovi na
Koncesionára, zaväzuje sa Koncesionár vlastníctvo všetkých takýchto vecí previesť bezodplatne
na Obstarávatel'a a to najneskôr do dňa ukončenia Stavebných prác podl'a odseku 1 tohto článku
Zmluvy. Ust. § 292 ods. 3 Obchodného zákonníka sa na tento účel nepoužije.

8. Po vykonaní Stavebných prác bude medzi Koncesionárom a Obstarávatel'om spísaný protokol,
v ktorom budú špecifikované vykonané Stavebné práce, uvedené veci, ktoré Koncesionár
prevedie na Obstarávatel'a, ďalej bude obsahovať súpis zistených chýb a nedorobkov, lehoty na
odstránenie chýb a nedorobkov, zoznam odovzdaných dokladov, pričom k protokolu budú
doložené atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov
a technologických zariadení ako aj iné zápisy a doklady týkajúce sa zrealizovaných Stavebných
prác. V prípade, že budú zistené chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia kolaudácii a užívaniu
zimného štadióna je Koncesionár povinný odstrániť tieto chyby najneskôr do jedného mesiaca po
odovzdaní Stavebných prác.

9. Koncesionár je povinný obstarať všetky potrebné doklady a vyjadrenia štátnych orgánov a
orgánov verejnej správy potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a Obstarávatel' sa
zaväzuje za týmto účelom poskytnúť Koncesionárovi súčinnosť a vystaviť mu na všetky úkony
súvisiace s kolaudáciou stavby splnomocnenie.

10. V prípade, že Koncesionár poverí vykonaním Stavebných prác inú osobu, zodpovedá za
vykonanie Stavebných prác akoby ich vykonával sám a je povinný Obstarávatel'ovi, na jeho
požiadanie, predložiť bez zbytočného odkladu, všetky daňové doklady preukazujúce
preinvestovanie finančných prostriedkov s ciel'om dostavby štadióna, z ktorých bude zrejmé, že
finančné prostriedky boli realizátorovi Stavebných prác zaplatené. Koncesionár je povinný
predložiť Obstarávatel'ovi do 31.1.2013 všetky doklady preukazujúce preinvestovanie finančných
prostriedkov vo výške uvedenej v odseku 5 tohto článku Zmluvy, z ktorých bude zrejmé, že
finančné prostriedky boli realizátorovi Stavebných prác zaplatené.

11. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov dohodli, že Koncesionárom uhradené technické zhodnotenie Koncesného
majetku spočívajúce v Stavebných úpravách podl'a tohto článku Zmluvy bude odpisovať výlučne
Koncesionár, pričom Obstarávatel' nezvýši vstupnú cenu Koncesného majetku o tieto výdavky.

V. PEŇAŽNÉ ÚHRADY V SÚVISLOSTI S KONCESlOU

1. Za užívanie Koncesného majetku podľa tejto Zmluvy a počas Koncesnej lehoty bude
Koncesionár uhrádzať Obstarávatel'ovi úhradu vo výške 1 EUR (slovom: jedno euro) za rok (ďalej
len "Úhrada za koncesný majetok"). V Úhrade za koncesný majetok nie sú zahrnuté náhrady
nákladov za spotrebované energie v zmysle odseku 16 článku III tejto Zmluvy.

2. Úhrada za Koncesný majetok sa Obstarávatel'ovi platí v ročných intervaloch, pričom Obstarávatel'
vystaví faktúru do konca januára príslušného kalendárneho roka vo vzťahu k Úhrade za
koncesný majetok na tento rok. Faktúra je splatná do štrnástich (14) dní odo dňa jej doručenia
Koncesionárovi. Ak sa Koncesná lehota začína alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, resp.
ak táto Zmluva skončí v priebehu roka, Obstarávatel' bude mať nárok na pomernú časť Úhrady
za Koncesný majetok, ktorá bude zodpovedať skutočnej dlžke trvania počas daného
kalendárneho roka. V takomto prípade Obstarávatel' vystaví faktúru do jedného mesiaca od
začatia Koncesnej lehoty, resp. do jedného mesiaca od ukončenia Koncesnej lehoty, resp. od

6



ukončenia tejto Zmluvy, pričom faktúra bude splatná do štrnástich (14) dní odo dňa jej doručenia
Koncesionárovi.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripísania dlžnej
sumy na bežný účet Obstarávatel'a uvedený na faktúre. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne
na deň pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať
najbližší nasledujúci pracovný deň.

4. V prípade omeškania Koncesionára so zaplatením Úhrady za Koncesný majetok, je Obstarávatel'
oprávnený požadovať od Koncesionára úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania po lehote splatnosti.

VI. TRVANIE A UKONČENIE KONCESNÉHO POMERU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že koncesný pomer založený touto Zmluvou sa uzatvára na dobu
určitú - počas trvania Koncesnej lehoty uvedenej v odseku 3 článku III tejto Zmluvy. Po uplynutí
Koncesnej lehoty sa koncesný pomer založený touto Zmluvou končí. Tento koncesný pomer je
možné predlžiť iba spôsobom uvedeným v odseku 3 článku III Zmluvy, pričom ust. § 676 ods. 2
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sa nebude aplikovať.

2. Koncesný pomer môže ktorákol'vek zo Zmluvných strán ukončiť aj pred uplynutím Koncesnej
lehoty podl'a odseku 1 tohto článku Zmluvy odstúpením z dôvodu porušenia povinností druhou
stranou podl'a odseku 3 a 4 tohto článku Zmluvy.

3. Obstarávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:
(i) Koncesionár užíva Koncesný majetok bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Obstarávatel'a na iný účel, ako je uvedený v odseku 2 článku III tejto Zmluvy;
(ii) Koncesionár je v omeškaní so zaplatením Úhrady za Koncesný majetok minimálne 30 dní po

uplynutí lehoty splatnosti v zmysle článku V tejto Zmluvy;
(iii) Koncesionár nevykoná Stavebné práce podl'a článku IV tejto Zmluvy v lehote uvedenej

v odseku 1 článku IV tejto Zmluvy;
(iv) Koncesionár hrubo alebo opakovane poruší pokyny Obstarávatel'a, resp. ním poverenej

osoby pri vykonávaní Stavebných prác podl'a článku IV tejto Zmluvy, v dôsledku čoho
vznikla alebo hrozí vznik škody na Koncesnom majetku;

(v) ak Koncesionár napriek písomnej výstrahe užíva Koncesný majetok alebo ak trpí jeho
užívanie takým spôsobom, že Obstarávatel'ovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná
škoda;

(vi) Koncesionár neprevedie na Obstarávatel'a vlastnícke právo k veciam v zmysle odseku 7
článok IV tejto Zmluvy;

(vii) Koncesionár preruší prevádzkovanie Koncesného majetku v rozpore s odsekom 15 článok III
tejto Zmluvy na obdobie dlhšie ako 60 dní;

(viii) Koncesionár opakovane alebo po dobu dvoch mesiacov neumožní užívanie Koncesného
majetku Obstarávatel'om v zmysle odseku 12 a13 článku III tejto Zmluvy;

(ix) začne sa konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie v súvislosti s majetkom Koncesionára;
(x) Koncesionár poruší akúkol'vek inú povinnosť vyplývajúcu pre neho z koncesného pomeru

založeného touto Zmluvou, pričom nevykonal nápravu na základe písomnej výzvy
Obstarávatel'a v dodatočnej primeranej lehote.

4. Koncesionár je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:
(i) Obstarávatel' v rozpore s touto Zmluvou bráni alebo neumožňuje užívanie Koncesného

majetku po dobu aspoň jeden mesiac;
(ii) na Obstarávatel'a bude zavedená nútená správa;
(iii) ak si tretia osoba uplatňuje ku Koncesnému majetku práva, ktoré sú nezlúčitel'né s právami

Koncesionára a Obstarávatel' v primeranej lehote neurobí potrebné právne opatrenia na jeho
ochranu alebo ak nie sú jeho opatrenia úspešné;

(iv) Obstarávatel' poruší akúkol'vek inú povinnosť vyplývajúcu pre neho z tejto Zmluvy, pričom
nevykonal nápravu na základe písomnej výzvy Koncesionára v dodatočnej primeranej
lehote.
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5. Odstúpením od Zmluvy podľa odseku 3 a 4 tohto článku Zmluvy koncesný pomer zaniká dňom
doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane s výnimkou prípadu
uvedeného v písm. ix) odseku 3 tohto článku Zmluvy, kedy koncesný pomer zaniká
predchádzajúcim dňom začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok
Koncesionára bez ohradu na to, kedy bude odstúpenie doručené Koncesionárovi.

6. V prípade zániku koncesného pomeru odstúpením od Zmluvy Obstarávateľorn z dôvodov
uvedených v odseku 3 tohto článku Zmluvy, Obstarávateľ nie je povinný uhradiť Koncesionárovi
náklady na Stavebné práce uskutočnené podľa článku IV tejto Zmluvy, prípadne ďalšie náklady
vynaložené Koncesionárom vlna Koncesnom majetku, ak ďalej nie je uvedené inak. Ak k zániku
koncesného pomeru odstúpením od Zmluvy Obstarávateľorn z dôvodov uvedených v odseku 3
tohto článku Zmluvu dôjde do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, uhradí
Obstarávateľ Koncesionárovi primerané a odôvodnené náklady na vykonanie Stavebných prác
na Koncesnom majetku podľa článku IV tejto Zmluvy v rozsahu dvoch tretín z celkových
nákladov, za predpokladu, že tieto Stavebné práce boli riadne a za podmienok uvedených v tejto
Zmluve vykonané. Ak k zániku koncesného pomeru odstúpením od Zmluvy Obstarávateľorn
z dôvodov uvedených v odseku 3 tohto článku Zmluvu dôjde do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, uhradí Obstarávateľ Koncesionárovi primerané
a odôvodnené náklady na vykonanie Stavebných prác na Koncesnom majetku podta článku
IV tejto Zmluvy v rozsahu jednej tretiny z celkových nákladov za predpokladu, že tieto Stavebné
práce boli riadne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve vykonané. V prípade sporu obľadorn
rozsahu primeraných a odôvodnených nákladov na vykonanie predmetných Stavebných prác,
budú určené znaleckým posudkom.

7. V prípade zániku koncesného pomeru odstúpením od Zmluvy Koncesionárom z dôvodov
uvedených vodseku 4 tohto článku Zmluvy, Koncesionár je oprávnený požadovať od
Obstarávateľa úhradu pomernej časti primeraných a odôvodnených nákladov na vykonanie
Stavebných prác podl'a článku IV tejto Zmluvy za predpokladu, že tieto Stavebné práce boli
riadne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve vykonané. Pomeraná časť primeraných
a odôvodnených nákladov na vykonanie Stavebných prác podľa článku IV tejto Zmluvy, ktorú
bude povinný uhradiť Obstarávateľ Koncesionárovi, sa určí pomerom doby skutočného trvania
koncesného pomeru počnúc účinnosťou Zmluvy až zánikom koncesného pomeru odstúpením
k dohodnutej Koncesnej lehote podľa odseku 3 článku III Zmluvy. V prípade sporu ohl'adom
rozsahu primeraných a odôvodnených nákladov na vykonanie predmetných Stavebných prác,
budú určené znaleckým posudkom. Ostatné náklady vynaložené Koncesionárom na zmenu
alebo úpravu Koncesného majetku Obstarávateľ neuhrádza.

8. Koncesionár je povinný uvoľniť a vypratať Koncesný majetok Obstarávateľovi ku dňu skončenia
koncesného pomeru, najneskôr však do 3 dní po jeho skončení. O odovzdaní Koncesného
majetku Zmluvné strany spíšu obojstranne podpísaný protokol.

9. Ak Koncesionár nevyprace Koncesný majetok v súlade s odsekom 8 tohto článku Zmluvy,
podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje Obstarávateľa:
(i) vstúpiť do priestorov Koncesného majetku,
(ii) za prítomnosti notára vykonať súpis vecí Koncesionára umiestnených v týchto priestoroch, a

na náklad Koncesionára ich uskladniť podľa svojej voľby,
(iii) vykonať všetky ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na vypratanie Koncesného majetku.

10. V prípade neuvoľnenla a nevypratania Koncesného majetku Koncesionárom v stanovenej lehote
Obstarávateľ môže požadovať od Koncesionára zmluvnú pokutu vo výške 50,-EUR za každý
deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Dojednaním tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok Obstarávateľa požadovať od Koncesionára náhradu škody spôsobenej porušením tejto
povinnosti.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda
účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácii) v znení neskorších predpisov.

8



2. Akékol'vek zmeny alebo doplnky obsahu tejto Zmluvy musia byť urobené formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto Zmluvy.

3. Uzavretie tejto Zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupitel'stva Obce Čaňa č.
8/2012/3 zo dňa 21.12.2012. Zároveň Obecné zastupitel'stvo Obce Čaňa uznesením č. 8/2012/1
zo dňa 21.12.2012 rozhodlo, že uzavretie tejto Zmluvy je dôvodom hodným osobitného zretel'a
pre účely aplikácie ust. § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

4. Ak akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy bude alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo
nevykonatel'ným, potom zvyšné ustanovenia zostávajú platné a vykonatel'né. Zmluvné strany sa
dohodli, že takéto neplatné, nezákonné alebo nevykonatel'né ustanovenie sa bude považovať za
nahradené platným, zákonným a vykonatel'ným ustanovením s rovnakým alebo aspoň podobným
účelom.

5. Na doručovanie písomností v rámci nájomného pomeru založeného touto Zmluvou sa bude
primerane aplikovať ust. § 48 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, podl'a ust. § 3 zák.č.244/2002 Z.z. zákona o rozhodcovskom konaní
v znení neskorších predpisov, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
založených touto Zmluvou alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť a výklad,
predložia na rozhodnutie rozhodcovi Stáleho rozhodcovského súdu Obchodného arbitrážneho
súdu Košice so sídlom Rastislavova č. 68, Košice. Zmluvné strany sa dohodli, že predseda
Obchodného arbitrážneho súdu Košice je oprávnený ustanoviť osobu rozhodcu. V
rozhodcovskom konaní sa postupuje podl'a zákona č. 244/2002 Z.z., štatútu a rokovacieho
poriadku súdu, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku. Zmluvné strany sa dohodli, že
Obchodný arbitrážny súd Košice rozhoduje podl'a právneho poriadku Slovenskej republiky.

7. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1. - špecifikácia Koncesného majetku
a Príloha č. 2 - špecifikácia Stavebných prác.

8. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova inými aplikovatel'nými právnymi predpismi.

9. Obidve Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že ju uzavreli
po vzájomnom prejednaní podl'a ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumitel'ne, nie
však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť
tejto Zmluvy svojimi podpismi.

10. Táto Zmluva bola vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, v dvoch vyhotoveniach pre každú
Zmluvnú stranu.

V Čani dňa 22.12.2012

Za Obstarávatel'a: Za Koncesionára:

Michal Rečka
Starosta obce

Peter 8uchla
Konatel'
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2. Akékol'vek zmeny alebo doplnky obsahu tejto Zmluvy musia byť urobené formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto Zmluvy.

3. Uzavretie tejto Zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa Č.
B/2012/3 zo dňa 21.12.2012. Zároveň Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa uznesením Č. B/2012/1
zo dňa 21.12.2012 rozhodlo, že uzavretie tejto Zmluvy je dôvodom hodným osobitného zreteľa
pre účely aplikácie ust. § 9a ods. 9 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

4. Ak akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy bude alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo
nevykonateľným, potom zvyšné ustanovenia zostávajú platné a vykonateľné. Zmluvné strany sa
dohodli, že takéto neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné ustanovenie sa bude považovať za
nahradené platným, zákonným a vykonatel'ným ustanovením s rovnakým alebo aspoň podobným
účelom.

5. Na doručovanie písomností v rámci nájomného pomeru založeného touto Zmluvou sa bude
primerane aplikovať ust. § 48 ods. 2 zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, podl'a ust. § 3 zák.č.244/2002 Z.z. zákona o rozhodcovskom konaní
v znení neskorších predpisov, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
založených touto Zmluvou alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť a výklad,
predložia na rozhodnutie rozhodcovi Stáleho rozhodcovského súdu Obchodného arbitrážneho
súdu Košice so sídlom Rastislavova Č. 68, Košice. Zmluvné strany sa dohodli, že predseda
Obchodného arbitrážneho súdu Košice je oprávnený ustanoviť osobu rozhodcu. V
rozhodcovskom konaní sa postupuje podl'a zákona Č. 244/2002 Z.z., štatútu a rokovacieho
poriadku súdu, ktoré sú zverejnené v Obchodnom vestníku. Zmluvné strany sa dohodli, že
Obchodný arbitrážny súd Košice rozhoduje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha Č. 1. - špecifikácia Koncesného majetku
a Príloha Č. 2 - špecifikácia Stavebných prác.

8. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova inými aplikovateľnými právnymi predpismi.

9. Obidve Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že ju uzavreli
po vzájomnom prejednaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie
však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť
tejto Zmluvy svojimi podpismi.

10. Táto Zmluva bola vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, v dvoch vyhotoveniach pre každú
Zmluvnú stranu.

V Čani dňa 22.12.2012

Za Obstarávateľa: Za Koncesionára:

et.lPE plus s.r.o.
tdaňa 150, 044 11

IČO:45 401 438
DiČ: SK 2023 013 080

Michal Rečka
Starosta obce

Peter Buchla
Konatel'
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Príloha č. 1

ku "Koncesnej zmluve na vykonanie stavebných prác
na zimnom štadióne a jeho prevádzke"

V súlade s článkom II. ods. 1 predmetnej zmluvy je neoddelitel'nou súčasťou táto príloha
č. 1, ktorá špecifikuje rozsah koncesného majetku, ktorý bude prevádzkovať koncesionár.

Budova je zapísaná na LV č. 1796 v katastrálnom území Čaňa, stojaca na parcele číslo
1234/12 o výmere zastavanej plochy 2563 m2

, súpisné číslo 1428, ktorého vlastníkom je
obec Čaňa 1/1.

Objekt sa skladá:

l. Šatne
šatne pre verejnosť so sociálnym zázemím (WC)
kotolňa, v ktorej sú inštalované 2 ks teplovodných plynových nástenných
turbokotlov .Buderus" : MaR a výmenník tepla na ohrev teplej užitkovej vody
2 ks šatní so sociálnym zázemím (sprcha a WC)
miestnosť pre lekára, trénera, hospodára a upratovačku
sklad pre hospodára
zo vstupnej časti pre verejnosť, predaj vstupeniek a bufetu

II. Zimný štadión - hokejová hala
samotná I'adová plocha
mantinely, ochranné presklenia a ochranné siete
2x striedačka s lavicami
2x trestná lavica
1x box pre rozhodcu
osvetlenie, ozvučenie, vzduchotechnika

III. Technologická časť
miestnosť pre .rolbu", v ktorej je tlaková nádoba na studenú vodu, nádoba na ohrev
vody pre rolbu, zariadenie na využitie odpadového tepla z kompresorov pre potrebu
rolby, snežná jama
miestnosť kompresorov, kde je umiestnené vybavenie ovládania klimajednotky, 2 ks
kompresorov a osvetlenie haly
otvorená plocha s hlukovou bariérou, kde je umiestnená klimajednotka

Koncesionár má právo bezplatne užívať časť p. č. 1234/9 zapísanej na LV č. 1796,
vyznačenej na priloženom geometrickom pláne ako príjazdovú komunikáciu, parkovisko
a technický priestor pre manipuláciu s rolbou.

V Čani dňa 22.12.2012

~/- ---

Za Koncesionára:Za Obstarávatel'a:

EMPE plus s.r.o.
tdatta 150, 044 11

lCO:45 401 438
Dit: SK 2023 013 080

Michal Rečka
Starosta obce

Peter Buchla
Konateľ



Príloha Č. 2

ku "Koncesnej zmluve na vykonanie stavebných prác
na zimnom štadióne a jeho prevádzke"

V súlade s článkom II. ods. 2 predmetnej zmluvy je neoddelitel'nou súčasťou táto príloha
Č. 2, ktorá špecifikuje všetky práce a dodávky, ktoré je Koncesionár povinný uskutočniť:

dodávka a montáž vzduchotechniky na odvlhčenie haly zimného štadióna, vrátane
klimajednotky
dodávka a montáž osvetlenia ľadovej plochy s možnosťou regulácie intenzity
osvetlenia
dodávka a montáž núdzového osvetlenia ľadovej plochy
dodávka a montáž ozvučenia ľadovej plochy
dodávka a montáž ochrany objektu
dodávka a montáž zariadenia na využitie odpadového tepla z kompresorov
dodávka a montáž zariadení šatní v počte 2 ks
dodávka technológie v snežnej jame
dodávka rolby s príslušenstvom
dodávka a montáž časomiery

Náklady, spojené s predmetom prác vykonávaných Koncesionárom, predstavujú
súhrnú sumu: 139.201,72 EUR (slovom: stotridsaťdeväťtisícdvestojeden/72 EUR).

V Čani dňa 22.12.2012

Za Obstarávatel'a: Za Koncesionára:

Michal Rečka
Starosta obce

éN/PE plus s.r.o.
Zdai'ía 150, 044 11dJ~ .)tO:45401 438

......................D/~ SK 2023 .013·080······
Peter Buchla
Konatel'


