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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Investor:  Inštitút hokejových štúdií 
Sídlo:    Dubová 14/9, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO:    42 110 327 
Zapísaný:  Register Občianskych združení vedený Min. vnútra SR pod č. 6768 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:  0635114458/0900 
Zastúpený:  Peter Žifčák – predseda združenia 
Kontakt :  email:  

mobil :  
   
   (ďalej len ako „Investor“) 
 
 
2. Obec:  Mesto Spišská Nová Ves 
Sídlo:  MsÚ Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová 

Ves 
IČO:   00 329614 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
Zastúpený:  PhDr. Ján Volný, PhD. 
Kontakt :  email: radnica@mestosnv.sk 
Mesto je zriadené na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 
(ďalej len ako „Mesto“) 
 
 
3. Škola:  Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves 
Sídlo:    Komenského ulica 2, 052 05 Spišská Nová Ves 
IČO:    35546085 
Zriaďovateľ:  Mesto Spišská Nová Ves 
Zastúpený:  RNDr. Peter Kresťanko – riaditeľ školy 
Kontakt :  email : skola@zskomensn.sk 
 
(ďalej len ako „ZŠ“) 
  
 

(Investor, Mesto a ZŠ spolu len ako „Zmluvné strany“) 
 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len ako „Zmluva“) 
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Výkladové pravidlá 
 
a/ Slová uvedené v tejto Zmluve v jednotnom čísle zahrňujú aj množné číslo a naopak, a 

to v prípade, ak z jednotlivých ustanovení Zmluvy nevyplýva iný význam. 
b/ Nadpisy článkov, prípadne odseky Zmluvy sú uvádzané iba pre lepšiu prehľadnosť a 

nemajú žiadny vplyv na výklad Zmluvy. 
c/ Výrazy „článok“ a „bod“ znamenajú odkaz na príslušný článok, bod Zmluvy, a to 

v prípade, ak z jednotlivých ustanovení Zmluvy nevyplýva iný význam. 
d/ Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v Zmluve na právne predpisy 

sa vykladá ako odkaz na zákony a iné právne predpisy v znení ich neskorších zmien 
a doplnkov. 

e/ Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v Zmluve na akúkoľvek 
zmluvu alebo iný dokument sa vykladá ako odkaz na takúto zmluvu a/alebo takýto iný 
dokument, v znení ich neskorších zmien a dodatkov. 

 
 

Preambula 
 

1. Investor je občianskym združením zapísaným v registri občianskych združení 
vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod č. 6768.V rámci svojej 
činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky sa zameriava na rozvoj 
mládežníckeho hokeja a hokejbalu. 

 
2. Mesto Spišská Nová Ves je samosprávnou jednotkou, zriadenou v zmysle zákona      

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V rámci svojej 
činnosti zabezpečuje na úrovni samosprávy podporu a rozvoj mládežníckeho športu. 

 
3. ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves je základnou školou zriadenou Mestom Spišská 

Nová Ves. ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves zabezpečuje vzdelávanie detí vo 
veku od šesť do šestnásť rokov, pričom v rámci svojej činnosti sa zároveň zameriava 
na podporu mládežníckeho športu. 

 
4. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú za účelom vzájomnej 

spolupráce pri výstavbe a prevádzkovaní hokejového (v letných podmienkach 
hokejbalového) ihriska, ktoré bude slúžiť na rozvoj mládežníckeho hokejbalu 
a ľadového hokeja v rámci okresu Spišská Nová Ves, ako aj za účelom vzájomnej 
spolupráce v rámci projektu „Školská hokejbalová a hokejová liga“. Táto Zmluva 
určuje základné práva a povinnosti jednotlivých Zmluvných strán pri výstavbe 
a prevádzkovaní hokejového ihriska, ako aj v rámci realizácie projektu „Školská 
hokejbalová a hokejová liga“. 

 
5. Ustanovenia tejto Zmluvy, predovšetkým ustanovenie obsahujúce práva a povinnosti 

Zmluvných strán sú pre Zmluvné strany záväzné. 
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Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v 

rámci spolupráce pri výstavbe a prevádzkovaní hokejového ihriska postaveného na 
pozemku patriacom Mestu Spišská Nová Ves, a nachádzajúcom sa v okrese Spišská 
Nová Ves, obci Spišská Nová Ves, katastrálne územie Spišská Nová Ves, zapísanom 
na LV č. 1, p. č. CKN 5807/1, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves (ďalej len 
„hokejové ihrisko“), ako aj úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán 
v rámci realizácie projektu Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy (ďalej len „Školská 
hokejbalová a hokejová liga“). 

 
Článok II.  

Práva a Povinnosti Investora pri výstavbe a prevádzkovaní hokejového ihriska 
 

1. Investor sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady 
vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na výstavbu hokejového ihriska. 

 
2. Investor sa zaväzuje, že po uzavretí Zmluvy o prevode práv a povinností stavebníka na 

Investora na svoje náklady zabezpečí výstavbu hokejového ihriska uvedeného 
v článku I. Zmluvy, a to v termíne do 01.10.2012, pričom predpokladaná cena 
výstavby hokejbalového ihriska je 176.297,80,-eur (slovom: stosedemdesiatšesť tisíc 
dvestodeväťdesiatsedem eur a osemdesiat centov) s DPH. Výstavba hokejového 
ihriska nezahŕňa mantinely, ktorými bude ihrisko ohraničené. 

 
3. Investor sa v rámci svojich záväzkov uvedených v tejto Zmluve zaväzuje, že zabezpečí 

všetky úradné povolenia, ktoré budú v rámci výstavby a kolaudácie hokejového 
ihriska potrebné, a to tak, aby predmetné hokejové ihrisko bolo vystavané do termínu 
uvedenom v bode 2 tohto článku Zmluvy a následne skolaudované, v čo najkratšom 
čase. 

 
4. Investor sa zaväzuje, že bezodkladne po tom ako nadobudne právoplatnosť 

rozhodnutie príslušného stavebného úradu o skolaudovaní hokejového ihriska, 
prevedie darovacou zmluvou vlastnícke právo viažuce sa k predmetnému hokejovému 
ihrisku, ako aj všetky s ním súvisiace práva, na nového vlastníka, ktorým bude Mesto. 

 
5. V prípade, že Investor prestane vykonávať stavebné práce na stavbe hokejového 

ihriska, zaväzuje sa previesť darovacou zmluvou vlastnícke právo k rozostavanej 
stavbe hokejového ihriska na nového vlastníka, ktorým bude Mesto, za predpokladu, 
že ani na písomnú výzvu Mesta nebude po poskytnutí dodatočnej lehoty na riadne 
dokončenie stavby vo vykonávaní prác pokračovať. 

 
6. Investor má výhradné právo určiť 1. názov hokejového ihriska, ktorého výstavba sa 

bude realizovať v zmysle tejto Zmluvy. K  zmene zvoleného názvu hokejového ihriska 
môže Investor pristúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Mesta a za 
podmienok stanovených Mestom. Investor bude oprávnený využívať ním zvolený 1. 
názov hokejového ihriska počas doby trvania tohto oprávnenia. 

 
7. Investor má právo bezplatne vyžívať hokejové ihrisko na organizovanie športových 

podujatí po dobu 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, a to tak 
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pre potreby svojho združenia, ako aj pre potreby svojich obchodných partnerov, a to 
v rozsahu 15 športových podujatí za kalendárny rok, pričom jedno športové podujatie 
môže trvať maximálne 2 kalendárne dni, pričom celkový súčet trvania týchto podujatí 
počas jedného kalendárneho roku nepresiahne 20 dní. Po ukončení každého takéhoto 
športového podujatia je Investor povinný odovzdať hokejové ihrisko správcovi ihriska 
v stave, v akom ho na začiatku podujatia prevzal. 

 
8. Každé športové podujatie organizované pre potreby Investora, príp. jeho obchodných 

partnerov v zmysle bodu 8 tohto článku Zmluvy musí byť vopred písomne schválené 
ZŠ, a to na základe písomnej žiadosti Investora najneskôr 10 (slovom: desať) 
kalendárnych dní pred plánovaným dňom konania predmetného športového podujatia. 
Na takejto písomnej žiadosti musí Investor uviesť účel športového podujatia 
a predpokladanú dobu jeho trvania. Investor zabezpečí osobu zodpovednú za priebeh 
športového podujatia. V prípade vzniku nákladov, ktoré možno považovať nad rámec 
„bežných prevádzkových nákladov“, Investor sa zaväzuje uhradiť tieto náklady ZŠ. 

 
9. Investor sa zároveň zaväzuje, že o priebehu výstavby hokejového ihriska bude 

pravidelne informovať príslušného zástupcu Mesta a to písomne alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

 
10. Pre sledovanie postupu výstavby bude Mesto organizovať na stavbe hokejového 

ihriska kontrolné dni, na ktoré bude pozývať Investora a ZŠ, vyhotovovať zápisy o ich 
priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomné odsúhlasené a prijaté 
opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Investora na vykonanie prác, 
pokiaľ nemenia predmet Zmluvy. 

 
11. Investor je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom 

a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. 
nedorobku, zisteného pri preberacom konaní stavby. Zápisy do neho robí Investor, 
resp. zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané. Stavebný denník sa musí nachádzať 
na stavbe a musí byť trvale prístupný. 

 
12. V prípade, ak Investor nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v tejto 

Zmluve, zaväzuje sa, že pristúpi k úhrade škody, ktorá týmto jeho konaním vznikla 
niektorému účastníkovi Zmluvy, pričom poškodený účastník Zmluvy bude oprávnený 
vymáhať vzniknutú škodu aj súdnou cestou. 

 
 

Článok III. 
Práva a Povinnosti Mesta pri výstavbe a prevádzkovaní hokejového ihriska 

 
1. Mesto sa zaväzuje, že Poskytne Investorovi za účelom výstavby hokejového ihriska 

pozemok v jeho výlučnom vlastníctve o výmere 1800 m² nachádzajúci sa v okrese: 
Spišská Nová Ves, obci: Spišská Nová Ves, katastrálne územie: Spišská Nová Ves, 
zapísaný na LV č. 1, p. č. CKN 5807/1, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves. 

 
2. Mesto sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že ako budúci vlastník vybudovaného 

a skolaudovaného hokejového ihriska bude v plnom rozsahu rešpektovať právo 
Investora dohodnuté v čl. II bod 7 tejto Zmluvy, oprávňujúce Investora zvoliť príp. 
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zmeniť názov hokejového ihriska, a zároveň sa zaväzuje, že Investorom zvolený názov 
hokejového ihriska bude používať aj v rámci akejkoľvek jeho propagácie 
a prezentácie. 

 
3. Mesto sa zaväzuje uzavrieť s Investorom zmluvu o združení v zmysle § 829 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník, predmetom ktorej bude zabezpečenie potrebných 
administratívnych, právnych, logistických úkonov a finančných prostriedkov za 
účelom dostavby hokejového ihriska. 

 
4. Mesto sa zaväzuje, že na svojej webovej stránke www.spisskanovaves.eu, v pravej 

časti webovej stránky, pod logom „Informátor“ vytvorí novú sekciu s názvom 
„Školská hokejbalová a hokejová liga“, v ktorej bude umiestnený odkaz na webovú 
stránku www.shhl.sk, ktorú bude prevádzkovať Investor, resp. jeho partneri. 

 
5. Mesto ako budúci vlastník hokejového ihriska a ZŠ ako budúci prevádzkovateľ 

hokejového ihriska sa zaväzujú, že budú na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu 
hokejového ihriska, ako aj opravy, ktoré počas doby jeho prevádzkovania bude 
potrebné vykonať, najdlhšie však 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Na  riadne splnenie uvedenej povinnosti môže byť budúci vlastník 
hokejového ihriska, a  takisto budúci prevádzkovateľ hokejového ihriska, kedykoľvek 
písomne vyzvaný Investorom. 

 
6. Mesto sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že ako budúci vlastník vybudovaného 

a skolaudovaného hokejbalového ihriska bude v plnom rozsahu rešpektovať právo 
Investora dohodnuté v čl. II bod 8 Zmluvy, a to v prípade, ak budú splnené podmienky 
uvedené v čl. II bod 9 Zmluvy. 

 
7. Mesto sa podpisom tejto Zmluvy zároveň zaväzuje, že bezodkladne po tom, ako sa 

stane výlučným vlastníkom hokejového ihriska, prevedie ho do správy ZŠ, ktorá bude 
jeho prevádzkovateľom, a ktorá bude plniť povinnosti uvedené v čl. IV ods. 1 Zmluvy. 

 
8. V prípade, ak Mesto nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v tejto Zmluve, 

zaväzuje sa, že pristúpi k úhrade škody, ktorá týmto jej konaním vznikla niektorému 
účastníkovi Zmluvy, pričom poškodený účastník Zmluvy bude oprávnený vymáhať 
vzniknutú škodu aj súdnou cestou. 

 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti ZŠ pri výstavbe a prevádzkovaní hokejového ihriska 

 
1. ZŠ sa zaväzuje, že odo dňa prevodu hokejového ihriska do správy majetku zo strany 

Mesta, bude s náležitou starostlivosťou zabezpečovať jeho prevádzku a jeho 
využívanie v rámci projektu Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy. 

 
2. ZŠ sa zaväzuje, že na svoje náklady zabezpečí úkony súvisiace s vydaním stavebného 

povolenia na výstavbu predmetného hokejového ihriska a že dňom právoplatnosti 
predmetného stavebného povolenia ako stavebník uzavrie s Investorom Zmluvu 
o prevode práv a povinností stavebníka na Investora vyplývajúcich zo stavebného 
povolenia. 
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3. ZŠ zabezpečí, aby hokejové ihrisko bolo využívané hlavne za účelom rozvoja 
športových aktivít detí a mládeže v oblasti hokejbalu, prípadne hokeja, ak budú 
v priebehu roka vhodné prírodné podmienky na to, aby bola na ploche hokejového 
ihriska vytvorená ľadová plocha. Za účelom splnenia tejto povinnosti sa ZŠ zaväzuje, 
že hokejového ihrisko bude bezplatne využívané žiakmi, ktorí navštevujú jeho 
zariadenie, a to v rámci hodín telesnej výchovy, príp. v rámci aktivít vykonávaných 
v školských zariadeniach, školských krúžkoch alebo športových aktivitách 
organizovaných školou za podmienky dodržania prevádzkového poriadku. 

 
4. ZŠ umožní využívanie hokejového ihriska žiakmi ostatných škôl za splnenia 

podmienok tréningu obsiahnutých v manuály Investora. ZŠ takto umožní zapojenie sa 
ostatných škôl do projektu Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy v prípade záujmu 
ich predstaviteľov a žiakov s podmienkou dodržania prevádzkového poriadku. 

 
5. ZŠ sa zároveň zaväzuje, že umožní, aby hokejové ihrisko bolo mimo harmonogramu 

vyučovacích hodín bezplatne využívané mládežou, ktorá má záujem rozvíjať svoje 
hokejbalové, prípadne hokejové zručnosti v rámci mimoškolských voľno-časových 
aktivít s podmienkou dodržania prevádzkového poriadku.  
 

6. ZŠ umožní, aby bolo hokejové ihrisko voľne prístupné v čase od 16.00 do 20.00 hod., 
a to každý deň (pracovný deň, sviatok, deň pracovného pokoja) po dobu 10 rokov odo 
dňa jeho odovzdania do správy majetku ZŠ, pričom ZŠ uhradí bežné prevádzkové 
náklady ihriska. Výnimky tzv. špeciálneho režimu budú určené v prevádzkovom 
poriadku. 
 

7. Povinnosť uvedenú v bode 4 tohto článku Zmluvy si ZŠ bude plniť v rámci 
harmonogramu otváracích hodín určených pre verejnosť, pričom uvedený 
harmonogram bude prispôsobený využitiu hokejového ihriska v rámci projektu 
Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy. 

 
8. ZŠ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že ako prevádzkovateľ vybudovaného 

a skolaudovaného hokejového ihriska bude v plnom rozsahu rešpektovať právo 
Investora dohodnuté v čl. II bod 7 tejto Zmluvy a spočívajúce v práve zvoliť príp. 
zmeniť názov hokejového ihriska, pričom sa zároveň zaväzuje, že Investorom zvolený 
názov hokejového ihriska bude používať aj v rámci akejkoľvek jeho propagácie 
a prezentácie. 

 
9. ZŠ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že ako prevádzkovateľ vybudovaného 

a skolaudovaného hokejového ihriska bude v plnom rozsahu rešpektovať právo 
Investora dohodnuté v čl. II bod 8, ak budú splnené podmienky uvedené v čl. II bod 9. 
Škola mu poskytne všetku súčinnosť, ktorá bude od nej zo strany Investora 
vyžadovaná. 

 
10. V prípade, ak ZŠ nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v tejto Zmluve, 

zaväzuje sa, že pristúpi k úhrade škody, ktorá týmto jej konaním vznikla niektorému 
účastníkovi Zmluvy, pričom poškodený účastník Zmluvy bude oprávnený vymáhať 
vzniknutú škodu súdnou cestou. 
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Článok V. 
Projekt Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy 

 
1. Investor sa v rámci svojho pilotného projektu „Hľadáme Nové Hviezdy“, okrem 

výstavby hokejových ihrísk, snaží aj o vytvorenie súťaže Školskej hokejbalovej ligy, 
ktorá má zabezpečiť aktívnu prácu s mladými hokejbalovými/hokejovými talentami na 
úrovni základných škôl. 

 
2. Vytvorenie Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy počíta s tým, že do projektu 

uvedenej ligy budú zapojené všetky základné školy, ktoré budú prevádzkovateľmi 
hokejových ihrísk vybudovaných a prevádzkovaných za obdobných podmienok ako je 
to uvedené v článkoch I, II, III, IV tejto Zmluvy, pričom výstavba a prevádzkovanie 
hokejového ihriska príslušnou základnou školou a účasť tejto základnej školy na 
projekte Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy sú nerozlučne spojené. 

 
3. Nakoľko ZŠ má záujem stať sa prevádzkovateľom hokejového ihriska vybudovaného 

podľa ustanovení tejto Zmluvy, zaväzuje sa podpisom tejto Zmluvy, že po prevode 
hokejového ihriska do správy majetku zo strany Mesta a po schválení prevádzkového 
poriadku, sa zapojí do projektu Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy a v spolupráci 
s investorom ju bude propagovať na svojej webovej stránke www.komenskeho.snv.sk.  

 
4. Bližšie podmienky fungovania Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy budú určené 

v jej Štatúte, ktorý bude schválený, okrem iného, aj všetkými stranami tejto Zmluvy. 
 

5. Investor sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že v rámci svojich personálnych 
a materiálnych kapacít organizačne zabezpečí priebeh jednotlivých ročníkov Školskej 
hokejbalovej a hokejovej ligy. Pod organizačným zabezpečením Školskej 
hokejbalovej a hokejovej ligy sa rozumie najmä: 

 
- vypracovanie harmonogramu podujatí pre každý jednotlivý súťažný ročník 

Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy, 
 
- zabezpečenie personálu potrebného na organizovanie jednotlivých podujatí 

Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy na vlastné náklady Investora, 
 
- zabezpečenie potrebného občerstvenia potrebného pre podujatia Školskej 

hokejbalovej a hokejovej ligy na vlastné náklady Investora, 
 
- zabezpečenie ďalších aktivít, ktoré budú upravené v samostatnej Zmluve. 
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Článok VI. 
Doba platnosti Zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť odo dňa jej účinnosti. 
 
2. Zmluva môže byť ukončená niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

 
a/ písomnou dohodou Zmluvných strán, 
 
b/ písomnou výpoveďou podanou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, a to aj bez 

uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
ostatným Zmluvným stranám doručená, 

 
c/ odstúpením od Zmluvy v prípade, ak sa s výstavbou hokejového ihriska 

nezačne v termíne do 15.09.2012. 
 
 

Článok VII. 
Súčinnosť Zmluvných strán a povinnosť zachovávať mlčanlivosť 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú na požiadanie poskytnúť si navzájom všetky potrebné     

informácie a vzájomnú súčinnosť na zabezpečenie spolupráce v zmysle tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami 
druhej Zmluvnej strany, a že uskutočnia všetky právne úkony, ktoré budú nevyhnutné 
pre dosiahnutie účelu Zmluvy. Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté 
zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. 

 
2. Zmluva a všetky v nej obsiahnuté informácie, ako aj všetky informácie, ktoré si 

Zmluvné strany vymenili a poskytli v súvislosti s touto Zmluvou, sú prísne dôvernými 
informáciami. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných 
informáciách a používať tieto dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu a výlučne 
len za účelom naplnenia tejto Zmluvy. Zároveň sa zaväzujú podniknúť všetky 
potrebné kroky a opatrenia na ochranu a zabezpečenie dôverných informácií, a 
neposkytnúť tieto dôverné informácie akejkoľvek tretej osobe s výnimkou prípadov, 
keď to bude vyžadované na základe právneho predpisu, správneho, súdneho 
rozhodnutia alebo to bude vyžadované pre účely uplatnenia práv z tejtoZmluvy. 
Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré v čase ich zverejnenia sú, alebo sa 
po ich zverejnení stanú verejne prístupnými inak, ako v dôsledku zverejnenia pri 
porušení záväzku mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy, alebo informácie, pri ktorých 
ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže preukázať, že boli k dispozícii tejto Zmluvnej 
strane pred ich zverejnením a neboli získané priamo ani nepriamo v rozpore so 
záväzkom mlčanlivosti podľa tejtoZmluvy alebo porušením všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
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Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je platná dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej 1. zverejnenia na príslušnom webovom sídle Mestom alebo 
Základnou školou. 

 
2. Zmeny a doplnenia Zmluvy vykonajú Zmluvné strany vo forme písomného dodatku, 

ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán. 
V prípade, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, otázky výslovne neupravené touto 
Zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi SR, najmä však Občianskym 
zákonníkom. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť prednostne zmierom všetky spory alebo 

nedorozumenia vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak by došlo k riešeniu 
sporov súdnou cestou, zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi 
vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich 
s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na 
rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU 
zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 
862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní 
podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. 

 
4. Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých dva rovnopisy 

obdrží Investor, 2 rovnopisy ZŠ a  3 rovnopisy Mesto. 
 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci tejto Zmluvy sú oprávnení uzatvoriť túto 

Zmluvu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený 
v predpísanej forme, Zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej vôle a na základe 
pravdivých údajov. Zmluva bola nimi prečítaná jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Účastníci tejto Zmluvy súčasne prehlasujú, že táto 
Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, 
a že pri jejpodpísaní nebol na nich vyvíjaný nátlak v žiadnej forme. 

 
 

V Spišskej Novej Vsi, dňa  24.07.2012 
 

Investor: 
 
 
 
 
 
 
 
Inštitút hokejových štúdií 

 zast.                                                                                        
Peter Žifčák– predseda združenia 
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Mesto Spišská Nová Ves: 
 
 
 
 
 
 
 

 
zast. 

PhDr. Ján Volný, PhD. – primátor mesta 
  

 
 

ZŠ Komenského 2,  Spišská Nová Ves: 
 
 
 
 
 
 
 

zast.                                    
RNDr. Peter Kresťanko – riaditeľ školy  


