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Zmluva o spolupráci
pri organizovaní zápasu ALL STARS ST. NICOLAUS 1. HL
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom zneni

1.1. Názov:
Sídlo:

Článok l.
Zmluvné strany
Slovenský zväz ľadového hokeja
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

IČO:

30845386

rČDPH:

SKl020872799

DlČ:

2020872799

Registrácia:

občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod Č.s. VVSIl909/90-73

Zastúpený:

JUDr. Miroslav Valíček, generálny sekretár

(ďalej len ,,sZĽH')
1.2 Názov:

KC INVESTMENT, s.r,o,

1.2. Sídlo:

Ľubochnianska SIA, Ľubotice 080 06

IČO:

47779730

IČDPH:

SKl0241 O 1783

DIČ:

2024101783

Zastúpený:

Ing. Jozef Baloga, konate!' spoločnosti

(ďalej len "KC INVESTMENT")
1.3. Názov:

HC PREŠOV 01 s.r.o.

Sídlo:

Ľutina 76, 082 57

IČO:

36509809

rč DPH:

SK 2022068928

DJČ:

2022068928

Registrácia'.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

Zastúpený:

Okresného súdu Prešov, oddiel: SRO, vl.
František Pulščák, konateľ

Č.

16662/P

(ďalej len ,,Klub")
1.4. Mesto:
Sídlo:

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov

IČO:

00327646

DlČ:

2021225679

Zastúpený:

Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov

( ďalej len ,,Mesto")

I
!

I

l

Združenie oddielov a klu boy 1. Hokejovej ligy Slovenskej republiky

1.5. Názov:
Sídlo:

Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava

IL:O:
IL: DPH:

31 932673

DlL::

2022073152

Registrácia:

občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č.s, VVSil-

SK 2022073152

900/90-9982-1
Zastúpený:

Róbert Ľupták, prezident

(ďalej len ,,zOK 1.HL")
(ďalej spoločne aj iba ako ,,zmluvné strany")

Článok II.
Úvodné ustanovenia
2.1. ,,slovenský zväz ľadového hokeja alebo SZEH" je národným športovým zväzom s výlučnou pôsobnosťou
na územ! Slovenskej republiky pre šport - ľadový hokej, ktorý organizuje a riadi súťaže v ľadovom hokeji
v Slovenskej republike.
2.2. "l.HL" je druhá najvyššia profesionálna seniorská súťaž v ľadovom hokeji na území Slovenskej republiky.
2.3. ,,zOK l. HL u. je právnická osoba, ktorá bola SZĽH poverená riadením l.HL.

2.4. ,,zápasom" sa pre účely tejto zmluvy rozumie zápas v ľadovom hokeji pod názvom ALL STARS ST.
NICOLAUS

J.HL, ktorý predstavuje exhibičný zápas hráčov hrajúcich l.HL v sezóne 2017/2018 pod

názvom ST. NICOLAUS 1. Hokejová liga, ktorých na Zápas nominuje ZOK l. HL.
2.5. ,,zimným ltadiónom" sa pre účely tejto zmluvy rozumie zimný štadión v Prešove, ktorý sa nachádza na ul.
Pod Kalväríou,

Č.

48 v Prešove, a to všetky jeho plochy najmä: ľadová plocha, šatne a sociálne zariadenia,

sklady, posilňovňa,

dopingová

miestnosť, šatňa rozhodcov, ošetrovňa,

miestnosť

pre zapisovateľov,

miestnosť pre bezpečnostnú službu a súčasne príslušenstvo zimného štadióna.
2.6. Organizáciou Zápasu sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä, ale nie výlučne: (i) zabezpečenie Zimného
štadióna pre odohratie Zápasu a pre d'alšl čas potrebný pre rozcvičku, tréning
prítomnosti nominovaných

a pod., (ii) zabezpečenie

hráčov, trénerov, rozhodcov a ostatných činovníkov potrebných pre regulárny

priebeh Zápasu, (iii) zabezpečenie ubytovania a stravovania pre hráčov, trénerov, rozhodcov, ostatných
činovníkov Zápasu, organizátorov a pozvaných hosti, (iv) zabezpečenie občerstvenia

pre pozvaných hostí

po ukončen! Zápasu.
2.7. Ak sa kdekol'vek v zmluve používa pojem "hráč" v jednotnom, či množnom čísle rozumie sa tým hráč
ľadového hokeja (korčuliar aj brankár) nominovaný na Zápas.
2.8. Za "zmluvu" sa považuje vždy táto zmluva, ak nie je explicitne určené inak, ako aj všetky písomné
dohody a dodatky, ktorými sa táto zmluva doplňa alebo meni, na ktoré zmluva odkazuje ako aj prílohy,
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
2.9.Pokial' z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné:
2.9.1.

odkaz na ustanovenie zmluvy je odkazom

na takéto ustanovenie v znen!

všetkých jeho

neskorších zmien,
2.9.2.

odkaz na právny predpis je odkazom na takýto predpis

v znen! jeho neskorších

zmien, ak

dôjde k zrušeniu právneho predpisu, potom sa odkaz vzťahuje na právny predpis, ktorým bol
zrušený právny predpis nahradený, ak takého niet, potom na

právny

predpis, ktorého

,
(,

aplikácia je pre jeho obsah a účel najbližšia obsahu a účelu zarnýšľaného zmluvou, odkaz na
právny predpis je odkazom na právny predpis Slovenskej republiky,
2.9.3.

slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak.

2.10.Všetky pojmy

definované v tomto článku zmluvy ako aj

v texte zmluvy sa v rovnakom

význame

používajú vo všetkých dokumentoch tvoriacich zmluvu, ak nie je výslovne ustanovené inak.

Článok III.

Predmet zmluvy
3.1. Zmluvné strany sa na základe tejto zmluvy dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní

Zápasu,

ktorý sa bude konať dňa 13.01.2018 na Zimnom štadióne v rozsahu svojich práv a povinnosti upravených
v tejto zmluve tak, aby Zápas bol riadne zorganizovaný a zabezpečený, a aby bola zabezpečená účasť
a prítomnosť všetkých nominovaných hráčov, trénerov, rozhodcov a ďalších činovníkov potrebných pre
regulárny priebeh Zápasu ako aj organizátorov a pozvaných hostí.
3.2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si maximálnu súčinnosť pri organizovaní predmetného Zápasu.

Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1

SZĽHsa zaväzuje:

4.1. l podľa čl, II., bodu 2.6. (ii) zmluvy zabezpečiť na Zápase prltomnosť nominovaných
potrebných pre regulárny priebeh Zápasu.
4.1.2 zabezpečiť online štatistiky zápasu na www.hockeyslovakia.sk.

rozhodcov

Ke INVESTMENT sa zaväzuje:
sprístupniť na svoje náklady dňa 13. januára 2018 v čase od 12,00 hod do 24,00 hod. Zimný Štadión pre
účely odohratia Zápasu, ktorým sa rozumie funkčnosť Zimného štadióna, najmä ľadovej plochy, rolby,
technologických zariadeni v požadovanej kvalite, ďalej osvetlenie, a ozvučenie ľsdove] plochy,
časorníery, vzduchotechniky a regulácie teploty,
4.2.2 zabezpečiť upratovanie priestorov Zimného štadióna,
4.2.3 zabezpečiť, aby Zimný štadión splňal hygienické predpisy, bezpečnostné predpisy, predpisy týkajúce sa
protipožiarnych opatrení,
4.2.4 umožniť Klubu umiestniť v priestoroch Zimného štadióna reklamu a reklamné zariadenie.
4.2
4.2.1

4.3

Klub sa zaväzuje:

4.3.1

vykonávať všetky práva a povinnosti organizátora športového podujatia - Zápasu, ktoré organizátorovi
vyplývajú z platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zák.

Č.

[/20 [4 Z'z. o organizovaní

verejných športových podujatí v platnom znen! ako aj predpisov SZĽH vzťahujúcich sa na organizovanie
a priebeh zápasu v ľadovom hokeji.
4.3.2 zabezpečiť usporiadateľská službu,
4.3.3 zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, života a zdravia účastníkov a divákov

Zápasu,

mravnosti a verejný poriadok pred, počas a po ukončení Zápasu na Zimnom štadióne,
4.3.4 zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia,
4.3.5 umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite Zimného štadióna,
4.3.6 zabezpečiť prítomnosť lekárskej služby,
4.3.7 podľa čl. II, bodu 2.6. (ii) zmluvy zabezpečiť na Zápase prítomnosť ostatných činovníkov potrebných pre
regulárny priebeh Zápasu.
4.3.8 rešpektovať všetky záväzky voči reklamným partnerom Zápasu určených SZĽH, ktoré sa týkajú Zápasu
a na základe požiadaviek tohto účastníka zmluvy alebo ZOK I.HL zjednať nápravu a zabezpečiť, aby
akákoľvek pochybnosť alebo rozpor bol odstránený.

i'

4.3.9

zabezpečiť, aby na Zimnom štadióne nevznikla a/alebo sa nepoužila reklama sponzora,
v konflikte s určenými partnermi Zápasu

ktorá by bola

a/alebo ich produktmi a/alebo službami.

4.3.10 oznámiť Mestu záväzné počty hráčov, trénerov, organizátorov za účelom zabezpečenia ubytovania v
zmysle bodu 4.4.1.1 a 4.4.1.4.
4.3.11 umiestniť erb Mesta na limitovanej edícii hráčskych dresov určených na tento Zápas, na vstupenkách,
V.LP kartách a oficiálnom bulletine, ktorých výrobu sa zaväzuje zabezpečiť.

4.4
Mesto ako spoluorganizátor sa zaväzuje:
4.4.1 uhradiť niektoré náklady súvisiace s organizáciou Zápasu maximálne do výšky 3200 eur, a to:
4.4.1.1
ubytovanie nominovaných hráčov, trénerov, organizátorov a pozvaných host!
podľa čl. II., bodu 2.6.(iii) zmluvy,
4.4.1.2
výrobu limitovanej série dresov a tričiek pri príležitosti odohrania Zápasu,
4.4.1.3
propagáciu mesta Prešov počas Zápasu,
4.4.1.4
spoluúčasť na občerstvení po skončen! Zápasu podľa čl. II, bodu 2.6. (iv.) zmluvy.
4.4.2. odovzdať Klubu reklamné zariadenia Mesta za účelom propagácie Mesta na Zimnom štadióne počas
Zápasu.
4.4.3 odovzdať Klubu erb mesta v elektronickej podobe za účelom jeho umiestnenia na vstupenkách, V.l.P
kartách a oficiálnom bulletine.

4.5. ZOK 1. HL sa zaväzuje:
4.4.1. kontrolovať riadne zabezpečenie
požadovať nápravu a odstránenie

Zápasu vykonávané zo strany Klubu podľa čl. IV. tejto zmluvy,
nedostatkov, pričom Klub sa zaväzuje strpieť výkon kontroly zo strany

ZOK l.HL a vykonať uložené opatrenia a odstrániť vytýkané nedostatky,
4.4.2 zabezpečiť podl'a čl. Il, bodu 2.6. (ii) zmluvy na Zápase prítomnosť nominovaných

hráčov a trénerov.

ČlánokV.
Súfinnost' pri organizovaní Zápasu
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že si poskytnú maximálnu možnú súčinnosť pri zabezpečení organizovania
Zápasu a sú si vedomé a zaväzujú sa, že

v prípade vzniku akýchkoľvek skutočnosti, požiadaviek,

podmienok potrebných pre organizáciu Zápasu, ktoré táto zmluva neupravuje,

či

uzatvoria buď dodatok

k tejto zmluve, pokia!' sa skutočnosti, požiadavky alebo podmienky budú týkať práv a povinnosti všetkých
zmluvných strán alebo

osobitné dohody medzi tými zmluvnými stranami,

ktorých sa skutočnosti,

požiadavky, či podmienky týkajú.
5.2. Každá zo zmluvných strán je si vedomá svojej zodpovednosti za nesplnenie povinnosti, ku ktorej sa touto
zmluvou zaviazala.

Článok VI.
Trvanie zmluvy
6.1. Zmluva

nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými

zmluvnými stranami. Zmluvné strany sú si

vedomé, že ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorú je Mesto povinné zverejniť a zmluva tak. nadobúda
účinnosť až dňom nasledujúcim

po dni jej zverejnenia. Mesto sa zaväzuje túto zmluvu zverejniť

v nasledujúci pracovný deň po jej podpise všetkými zmluvnými stranami, inak zodpovedá za škody, ktoré
porušením tejto povinnosti môžu vzniknúť účastníkom zmluvy.
6.2. Zmluva končí splnením záväzkov z nej vyplývajúcich.
6.3. Zmluvu je možné ukončiť skôr iba písomnou dohodou všetkých zmluvných strán k dohodnutému času, t.j.
dohodnutému dátumu.
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu nie je možné vypovedať, ani od nej odstúpiť.

Článo!< VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
8.1. Meniť a dopÍňať túto

zmluvu je možné len formou písomných

dodatkov,

ktoré podpíšu

všetky zmluvné

strany.
8.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia platným
republiky, predovšetkým

Obchodným

8.3. Ak sa ukáže niektoré ustanovenie
žiaden vplyv na platnosť

a účinné.

V takomto

ostatných

ustanovení

zmluvy a ustanovenia

ustanovenia

zmluvných

tejto

zmluvy,

ustanovenie

ktoré budú i naďalej

zmluvy

nepoužije

platné

a použijú sa

platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva v celom rozsahu
Právni nástupcovia

Slovenskej

tejto zmluvy celkom alebo sčasti ako neplatné afalebo neúčinné, nemá to

a účinnosť

prípade sa neplatné alalebo neúčinné

ostatné ustanovenia

právnym poriadkom

zákonníkom.

zaväzuje aj právnych nástupcov

strán, bez ohradu na titul právneho nástupníctva,

zmluvných strán.

sú povinní

rešpektovať

tejto zmluvy a práva a povinnosti ňou založené.

8,5. Táto zmluva je vyhotovená

v šiestich rovnopisoch,

, z ktorých Mesto Prešov obdrží 2 rovnopisy a každá

ďalšia zmluvná strana obdrži jeden rovnopis.
8.6. Zmluvné

strany

1)/01to vyhlasujú,

že

zrozumiteľnej a určitej vôle zmluvných
nevýhodných

podmienok.

Zmluvné

dojednania

v zmluve

vznikli

na základe

slobodnej,

strán zbavenej akéhokoľvek omylu, nie v tiesni a nie za nápadne
strany potvrdzujú,

že si túto zmluvu

prečítali, jej

ustanoveniam

porozumeli na znak čoho ju podpisujú.
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