Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom
Materiál sa predkladá z dôvodu vzniknutých pochybností týkajúcich sa návrhu Dodatku č. 2
k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 0385/2016 zo dňa 10. 5. 2016 uzatvorenej medzi NFŠ, a.
s., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 50 110 055 ako Budúcim predávajúcim a
Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako Budúcim kupujúcim v znení Dodatku č. 1
zo dňa 21. augusta 2017, evidovanom pod č. 0505/2017.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 30 z 29. januára 2020 k Informácii o postupe
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom splniť uplatnenú opciu na kúpu
Národného futbalového štadióna vláda Slovenskej republiky (ďalej len „uznesenie vlády“):
-

v bode B.1 súhlasila „s návrhom Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
uzatvorenej dňa 10. mája 2016 medzi spoločnosťou NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou
zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR“;

-

v bode C.1 uložila ministerke školstva, vedy, výskumu a športu „uzatvoriť Dodatok č.
2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10. mája 2016 medzi spoločnosťou
NFŠ, a. s. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR,“; úloha nie je termínovaná.

Predmetom dodatku č. 2 malo byť dodatočné zhodnotenie Národného futbalového štadióna
a navýšenie kúpnej ceny v dôsledku vykonaných dodatočných prác a dodávok a vynaložených
nákladov na dodatočné práce a dodávky. Uznesením vlády vláda SR súhlasom s návrhom
Dodatku č. 2 schválila celkovú kúpnu cenu za nekomerčnú časť Národného futbalového
štadióna vo výške 98,447 mil. eur bez DPH.
Existencia pochybností ohľadne podstaty Dodatku č. 2 vyplýva aj zo stanoviska spoločnosti
KPMG Slovensko, spol. s r. o., ktoré bolo prílohou č. 1b materiálu prerokovaného 29. 1. 2020
vládou SR. Ako sa uvádza v úvodnom upozornení „... zdôrazňujeme, že úlohou KPMG v tejto
fáze nie je verifikovať ani potvrdiť správnosť a ekonomické opodstatnenie realizácie tohto
projektu zo strany štátu. Takéto rozhodnutie je výhradne v zodpovednosti Ministerstva a vlády
SR.“.
Na účely zabezpečenia dôkladnej odbornej starostlivosti pri ďalšom postupe v súvislosti
s kúpou Národného futbalového štadióna zo strany štátu ministerstvo považuje v prvom kroku
za potrebné vysporiadať sa s hodnotením tejto najväčšej verejnej investície do športu.
Podľa § 1aaa ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“)
„Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo ... zabezpečuje posúdenie interných
analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného
obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami ... z hľadiska ich
efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti,“.
Podľa 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. „Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie
interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho

a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami ... z
hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti v rozsahu podľa § 1aaa.“.
Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. „Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje
plánovanie v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie
vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho
implementácie, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou, § 10 tým nie je
dotknutý.“.
Podľa § 102 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 440/2015 Z. z.“) „Projekt výstavby
Národného futbalového štadiónu v Bratislave a projekt Financovanie rekonštrukcie,
modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 sa považujú za
národné športové projekty podľa § 75 ods. 1.“.
Podľa § 75 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. „Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí
príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii
zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je ...
výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,“.
Podľa § 55 ods. 1 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. „Vláda Slovenskej republiky (ďalej len
„vláda“) ... rozhoduje o výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry
národného významu,“.
Z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že vo vzťahu k projektu Národného futbalového
štadióna majú byť jednotlivé úkony zákonom konformným spôsobom prerokúvané vládou SR,
preto nie je ministerstvo kompetentné samostatne rozhodovať o ďalšom postupe. S cieľom
postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou sa navrhuje podpredsedovi vlády SR vykonať
analýzu doterajších právnych vzťahov medzi NFŠ, a. s. (resp. spoločnosťou Národný
futbalový štadión, a. s. ako jej právnym predchodcom) a Slovenskou republikou
zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR súvisiacich s výstavbou
športovej infraštruktúry - Národný futbalový štadión a podkladov smerujúcich k ich
uzatvoreniu, vrátane výstupov poradenských spoločností. A v nadväznosti na vykonanú
analýzu, v spolupráci s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, predložiť na rokovanie
vlády Slovenskej republiky návrh alternatív ďalšieho postupu v súvislosti s Národným
futbalovým štadiónom.

