
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-099 
uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 

pre časť 01 z 13.1.2014 
(ďalej len „Realizačná zmluva") 

 
Zmluvné strany 

 
Audítor: KPMG Slovensko spol. s.r.o. 
  Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 
  IČO: 31 348 238 
  DIČ: 2020312866 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2971 2020 

  Osoba oprávnená konať:  Mgr. Peter Borák, prokurista 
      Ing. Rudolf Sedmina, prokurista 
(ďalej len „Audítor“) 
 
 
Klient: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika 
  IČO: 00164381  

DIČ: 2020798725 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  SK83 8180 0000 0070 0017 4598 
Osoba oprávnená konať: Mgr. Norbert Molnár, vedúci služobného úradu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „Klient“) 
 
(ďalej len zmluvné strany) 

 
 
 

Článok I 
Predmet Realizačnej zmluvy 

1.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Audítorských služieb, ktoré sa 
Audítor zaviazal poskytovať podľa Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-
2013/000501-21 z 13.1.2014 (ďalej len „Zmluva“), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora 
za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Zmluvou. 

1.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Zmluve, ak nie je 
v tejto Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak. 

 
 

Článok II 
Rozsah Audítorských služieb 

2.1. Vecný rozsah Audítorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí 
prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve.  

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sú rozsah a lehoty plnenia Špecifikácii plnenia určené 
všeobecne, Klient je oprávnený tieto spresniť, a to v rámci pokynov udelených Audítorovi 
podľa Zmluvy. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že si po uzatvorení tejto Realizačnej zmluvy vzájomne odsúhlasia 
zásady vzájomnej spolupráce a podrobnosti o komunikácii pri poskytovaní Audítorských 
služieb, ktoré budú schválené Riadiacim výborom projektu. 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v situácii podľa čl. IV ods. 4.10. Zmluvy môže vykonávať 
oprávnenia Klienta podľa ods. 3.2. a 3.3. odberateľ Audítorských služieb. 

 



Článok III 
Odmena Audítora 

Odmena Audítora je určená v prílohe č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.  
 
 

Článok IV 
Záverečné dojednania 

4.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient 
a 1 (jeden) rovnopis Audítor. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou 
zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným 
zákonníkom. 

4.3. Túto realizačnú zmluvu je možné meniť iba formou písomných, očíslovaných a zmluvnými 
stranami podpísaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Realizačnej 
zmluvy. 

4.4. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného zákona. 

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na 
znak čoho ju podpísali. 

4.6. Prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú 
a) Príloha 1: Rozsah a lehoty plnenia 
b) Príloha 2: Odmena Audítora 

 
  

 
Klient: Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Podpis: _________________ 

 

Meno: Mgr. Norbert Molnár  

 
Funkcia: vedúci služobného úradu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky  

 

Dátum podpisu: 

Audítor: KPMG Slovensko spol. s.r.o. 
 

 

Podpis: _________________ 

 

Meno: Mgr. Peter Borák   

 
Funkcia: prokurista  

 
Dátum podpisu: 

 

Podpis: _________________ 

 

Meno: Ing. Rudolf Sedmina   

 

Funkcia: prokurista  

 
Dátum podpisu: 

 



 
Príloha č. 1 - Rozsah a lehoty plnenia 

Názov predmetu zákazky: „Poskytovanie transakčného poradenstva na podporu projektu Národný 
futbalový štadión pre MŠVVaŠ SR“ 
 
1. Predmet zákazky: 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie odborného transakčného poradenstva a s tým 
súvisiacich ekonomických a finančných služieb pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v rámci projektu „Národný futbalový štadión“ (NFŠ). Projekt 
zameraný na výstavbu športovej infraštruktúry osobitného významu.  

Cieľom projektu je výstavba NFŠ na území Hlavného Mesta SR Bratislavy, v intenciách 
vyplývajúcich z dostupných podkladov, a to najmä Hĺbkovej správy – due diligence a Štúdie 
uskutočniteľnosti – Feasibility study. 

Predmet zákazky tvoria odborné poradenské služby spočívajúce v spracovaní analýz,  
finančnom modelingu, transakčno-ekonomickom poradenstve,  vypracovaní odborných znaleckých 
posudkov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícii experta na stretnutiach s 
tretími osobami a poskytovaní ostatných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou transakcií v 
rámci projektu NFŠ. 

2. Špecifikácia predmetu zákazky: 
 

V rámci komplexného zabezpečenia služieb budú poskytnuté najmä nasledovné služby: 
 
Rozsah služieb je rozdelený do jednotlivých častí nasledovne: 

A) Rozsah činností v oblasti transakčno-ekonomického poradenstva: 
A.1) Zabezpečenie komplexnej finančno ekonomickej dokumentácie vychádzajúcej z potrebných 
odborných posudkov pre dokončenie transakčnej dokumentácie(statické, energetické, dopravné 
a iné) 

• Vypracovanie odborno-znaleckého posudku statika k zakladaniu stavebných objektov 

z pohľadu potreby určenia zdieľaných nákladov komerčnej a nekomerčnej časti resp. 

nákladov, ktoré bude treba medzi komerčnou a nekomerčnou časťou započítať 

• Vypracovanie odborno-znaleckého posudku energetika k energetický častiam a zdieľanej 

infraštruktúre projektu z pohľadu potreby určenia zdieľaných nákladov komerčnej 

a nekomerčnej časti 

• Vypracovanie odborno-znaleckého posudku stavbára-projektanta k relevantným 

stavebným objektom z pohľadu potreby určenia komerčnej a nekomerčnej časti resp. 

nákladov, ktoré bude treba medzi komerčnou a nekomerčnou časťou započítať 

• Vypracovanie odborno-znaleckého posudku dopravného inžiniera-projektanta k otázkam 

parkovania a dopravnej infraštruktúry z pohľadu potreby určenia zdieľaných nákladov 

komerčnej a nekomerčnej časti 

 

 

 



 
Príloha č. 1 - Rozsah a lehoty plnenia 

Predpokladaný časový rámec práce audítora pre túto oblasť sú 3 mesiace odo dňa účinnosti 
zmluvy a  výstupom bude vypracovanie  potrebných odborno-znaleckých posudkov. 

 
A.2) Ekonomický modeling potrebný pre špecifikáciu transakčno-právnej dokumentácie 

 

Predpokladaný časový rámec práce audítora pre túto oblasť sú 3 mesiace odo dňa účinnosti 
zmluvy a výstupom bude namodelovanie potrebných ekonomických  variantov podľa požiadaviek 
zadávateľa. 

A.3) Komplexné finančno-daňové poradenstvo pri uzatváraní transakcie, najmä v oblastiach: 

• Kontrola precenenia aktív a záväzkov  

• Návrh nového precenenia aktív a záväzkov 

• Kontrola uzatváracej súvahy 

• Kontrola otváracej súvahy NewCo2 

• Analýza nákladov od 1.9.2015 do rozdelenia spoločnosti NFŠ a.s. a následná úprava 

otváracej súvahy 

• Vykonanie uzatváracieho auditu 

• Kontrola daňového priznania a komunikácie s Finančnými orgánmi/Daňovým 

riaditeľstvom od 1.9.2015  

• Príprava a komplexná kontrola finálnej finančnej, účtovnej a právnej dokumentácie 

súvisiacej s transakciou prevzatia NFŠ zo strany štátu (vrátane posúdenia aspektov 

dopadu Zákona o verejnom obstarávaní a pod.) 

 
Predpokladaný časový rámec práce audítora pre túto oblasť sú 3 mesiace odo dňa účinnosti 
zmluvy. 

 

B) Rozsah činností v oblasti  komplexného transakčného manažmentu projektu: 
• Príprava a koordinácia projektu rozdelenia 

• Pravidelný status reporting MŠVVaŠ SR 

• Koordinácia ostatných poradcov a expertov/odborných znalcov 

• Spoluúčasť na rokovaniach  MŠVVaŠ SR s protistranou, ostatnými poradcami 

a expertmi/odbornými znalcami 

• Koordinácia a komplexná administrácia transakčnej dokumentácie 

• Zastupovanie MŠVVaŠ SR pri rokovaniach s partnerom v pozícii experta 

• Príprava pozície MŠVVaŠ SR na základe odporúčaného modelu 

• Príprava všetkých relevantných obsahových vstupov (výsledok dohody o projekte) pre 

prípravu zmlúv súvisiacich s výsledkom rokovaní 

 

 
Predpokladaný časový rámec práce pre túto oblasť sú 3 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy, resp. 



 
Príloha č. 1 - Rozsah a lehoty plnenia 

obdobie do dňa rozdelenia spoločnosti NFŠ a.s. Výstupom bude pravidelná mesačná hodnotiaca 
správa pre vedenie projektu, v ktorej poradca zhodnotí rozsah aktivít a vypracovaných dokumentov 
za dané časové obdobie s odporúčaním na ich akceptáciu vedením projektu. 
 
 
 
3. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 190 000- EUR bez DPH. 
 

4. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy: 

a. Miesto plnenia: 

Hlavné miesto plnenia predmetu zmluvy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava a priestory spoločnosti Národný futbalový 
štadión, a.s. 
 
b. Termín plnenia 

Termín poskytovania služby je stanovený od účinnosti Realizačnej zmluvy do 31.3.2016, resp. do 
vyčerpania maximálneho finančného limitu Realizačnej zmluvy uvedeného v prílohe č. 2.  
 
 
c. Operatívna schopnosť plnenia: 

Poskytovateľ sa zaväzuje prijať požiadavku a potvrdiť akceptáciu jej splnenia najneskôr v lehote ku 
ktorej sa zaviazal v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb  
č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01. 

5. Zodpovednosti jednotlivých typov expertov pre poskytovanie odborných poradenských 
služieb v oblasti auditu, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky: 

Typ experta č.4: Experti v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných 
nástrojov zahraničnej pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu vykonávajúci monitoring projektu 
a spracovania žiadosti o poskytnutie podpory (audit a kontrola implementácie projektu/interný 
monitoring), spolupráca na riadení projektu, posudky, analýzy, audit bezpečnosti IT a kontroly, 
atď. 
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