
Dodatok č. 2  
k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-079 o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-

2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.08.2017  

(ďalej len „Realizačná zmluva“) uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1. KPMG Slovensko spol. s r. o.  
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02  Bratislava 

IČO: 31 348 238 

DIČ: 2020312866 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK97 1100 0000 0026 2971 2020 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 4864/B 

Osoba oprávnená konať: Ing. Ľuboš Vančo, konateľ 

     Ing. Stanislav Šumský, prokurista 

  

(ďalej ako „Audítor“ alebo „KPMG“) 

 

2. 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: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

Osoba oprávnená konať: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka 

 

(ďalej ako „Klient“) 

 

(Klient a Audítor spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“). 

 

Preambula 

 

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia doplňujúcich nevyhnutných služieb, ktoré poskytuje Audítor 

a ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve, resp. boli zahrnuté v pôvodnej zmluve, avšak Dodatkom č. 1 

zo dňa 28.08.2017 bol ich rozsah zúžený, na základe čoho, ako i vzhľadom na rozsah a obsah dosiaľ 

poskytnutých služieb, je legitímne očakávať, že  zmena Audítora nie je možná z ekonomických dôvodov 

a zároveň ide o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s dosiaľ poskytnutými 

službami podľa pôvodnej Realizačnej zmluvy a zmena Audítora by spôsobila Klientovi ako verejnému 

obstarávateľovi významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, Zmluvné strany v súlade s ust. § 18 

ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uzatvárajú dodatok č. 2 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-079 o poskytovaní 

audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.01.2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 

28.08.2017 v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok“): 

 

I. 

Predmet dodatku 

 

1. Príloha č. 1 k Realizačnej zmluve – „Rozsah a lehoty plnenia“ sa dopĺňa a mení nasledovne: 

1.1. V bode 2. „Špecifikácia predmetu zákazky“ sa za bod 4. dopĺňajú body 5. a 6. s nasledovným 

znením: 

5. Komplexné ekonomické poradenstvo pri rokovaniach s Investorom 

5.1. Posúdenie ekonomických dopadov navrhovaných zmluvných vzťahov, t. j. príprava 

relevantných finančných analýz a podkladov pre prípravu zmlúv (napr. nájomná zmluva 

s ŠK Slovan, nájomná zmluva na parkovacie miesta) pre účely rokovaní s Investorom, 

príprava a sumarizácia zistení, 



5.2. Aktualizácia modelu prevádzky v zmysle zmien v projekte NFŠ oproti modelu 

zamýšľaného v štúdii uskutočniteľnosti NFŠ, 

5.3. Koordinácia komunikácie počas projektu, t. j. podpora pri príprave materiálov pre účely 

internej a externej komunikácie Klienta v súvislosti s NFŠ, vrátane komunikácie 

a účasti na stretnutiach s Investorom, zhotoviteľom a ďalšími stranami. 

 

6. Poradenstvo pri preberaní NFŠ   

6.1. Analýza kúpnej ceny v rozsahu odsúhlasenom medzi Klientom a Investorom, 

6.2. Zabezpečenie technickej previerky pri preberaní štadióna Klientom a zabezpečenie 

technických posudkov súvisiacich s projektom NFŠ v primeranom rozsahu  

(s využitím externého technického poradcu). 

Pôvodne označený bod 5. sa označuje ako bod 7.  

1.2. Za bod pôvodne označený ako bod 5 a v zmysle tohto dodatku označený ako bod 7 sa dopĺňa bod 8, 

ktorý znie: „Služby podľa bodov 1., 2., 3., 5.1., 5.2., 6. a 7. spadajú pod oblasť A v zmysle prílohy 

č. 2 zmluvy a služby podľa bodu 4. a 5.3, spadajú pod oblasť B v zmysle prílohy č. 2 zmluvy. 

1.3. V bode 4. písm. b) „Termín plnenia“ sa dátum 31.12.2018 mení na 31.05.2019.  

2. Príloha č. 2 k Realizačnej zmluve – „Nacenená odmena audítora“ sa nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá 

tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku.  

 

II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Nacenená odmena audítora.  

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane Klient a jeden Audítor.  

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam 

porozumeli, Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť. 

 

Klient:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 

 

Podpis: ______________________________ 

Meno: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

Funkcia: ministerka 

Dátum podpisu: 

 

 

 

Audítor:  

KPMG Slovensko spol. s r.o. 

 

 

 

Podpis: ______________________________ 

Meno: Ing. Ľuboš Vančo  

Funkcia: konateľ 

Dátum podpisu: 

 

Podpis: ______________________________ 

Meno: Ing. Stanislav Šumský 

Funkcia: prokurista 

Dátum podpisu: 

 

 



 



  Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-079  o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.08.2017 

Nacenená odmena audítora
Cena: Štruktúrovaná odmena poskytovateľa/audítora

1. Kritérium - Cena:  Štruktúrovaná odmena poskytovateľa/audítora

Názov predmetu zákazky:
"Poskytovanie audítorských služieb a poradenstva na podporu projektu Národný futbalový štadión pre MŠVVaŠ SR"

Oblasť Položka Jednotková cena Počet jednotiek 
Jednotková cena v 

EUR bez DPH
Celková cena v EUR 

bez DPH
Sadzba DPH 

v %
Výška DPH v 

EUR
Celková cena v EUR 

s DPH

A.
"Rozsah činností v oblasti finančného 
auditu a výkonnosti" - poskytovanie 
poradenstva expertom typu č. 4 osobo/hodina 5088 92,00 468 096,00 20,00% 93 619,20 561 715,20

B.
"Rozsah činností v oblasti auditu procesov 
a systémov" - poskytovanie poradenstva 
expertom typu č. 4 osobo/hodina 3412 90,00 307 080,00 20,00% 61 416,00 368 496,00

C.
"Rozsah činností v oblasti revízie 
projektovej dokumentácie a postupov 
riadenia projektu" - poskytovanie 
poradenstva expertom typu č. 4 osobo/hodina 1 440 105,55 151 992,00 20,00% 30 398,40 182 390,40

Celkom
9 940 927 168,00 185 433,60 1 112 601,60
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