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D O D A T O K  č .  2  k  

Z M L U V E  O  N Á J M E  N E B Y T O V Ý C H  P R I E S T O R O V  

zo dňa 02.07.2021 

 

 

UZATVORENÝ MEDZI 

 

Obchodné meno:      Košická Futbalová Aréna a.s. 

Sídlo:            Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO:                         47 845 660 

DIČ:                         2024132704 

IČ DPH                       SK 2024132704 

bankové spojenie:        

číslo účtu:                   

Spoločnosť zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 

1636/V 

konajúci:      Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

 Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

 Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a 

 

 

Obchodné meno:  FC KOŠICE a.s.  

Sídlo:  Bočná 10,040 01 Košice- mestská časť Staré Mesto  

IČO:  51 711 265  

DIČ:  2120775932  

IČ DPH:  SK2120775932  

bankové spojenie:   

číslo účtu:   

Spoločnosť zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 

1707/V  

konajúci:  Ing. Dušan Trnka - predseda predstavenstva  

 Pavol Turczyk - člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Nájomca“) 

 

(Prenajímateľ a Nájomca spoločne len ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne len ako 

„Zmluvná strana“) 

 

VZHĽADOM K TOMU ŽE: 

 

PREAMBULA 
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A. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu nájme nebytových priestorov zo dňa 

02.07.2021 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.05.2022 

(ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je prenechanie do odplatného užívania vonkajšie a 

vnútorné priestory štadióna, vrátané príslušenstva štadióna špecifikovaného v Zmluve 

Nájomcovi za podmienok v rozsahu stanovenom Zmluvou. 

 

B. Nakoľko po uverejnení Dodatku č. 1 Zmluvné strany zistili, že nedopatrením ostalo 

v uverejnenom znení Dodatku č. 1 neaktuálne znenie ustanovenie článku 7. NÁJOMNÉ 

odseku 7.7 Splatnosť pododseku 7.7.7., ktoré nekorešponduje so skutkovým a právnym 

stavom;  za vzájomne dohodli napraviť túto chybu a uzatvárajú medzi sebou Zmluvné strany 

tento dodatok (ďalej len „Dodatok“) 

 

TAKTO: 

 

1. PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledujúcich dojednaní Zmluvy ktorým sa vypúšťajú 

niektoré, v tomto Dodatku výslovne uvedené, ustanovenia Zmluvy a nahrádzajú sa novým 

znením, a to v rozsahu uvedenom nižšie (nové znenie uvedené „kurzívou“): 

 

1.1.1 Za ustanovením článku 7. NÁJOMNÉ odseku 7.7 Splatnosť pododseku 7.7.7 sa po dohode 

Zmluvných v súčasnom znení: 

 

7.7.7  Priame prevádzkové náklady za:  

▪  Energie za užívanie Časti Predmetu nájmu B podľa čl. 5 bod 5.4 tejto Zmluvy  

▪  Energie za užívanie Časti Predmetu nájmu C – Denný režim podľa čl. 6, bod 6.5, 

6.5.1 tejto Zmluvy  

▪  Energie za užívanie Časti Predmetu nájmu C – Režim počas futbalových zápasov 

podľa čl. 6, bod 6.5, 6.5.2 tejto Zmluvy  

budú platené na základe faktúr vystavených Prenajímateľom a doručených 

Nájomcovi v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, nie kratšej ako 3 dni 

a dlhšej ako 45 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výska nákladov sa vypočíta 

ako súčin odobratého množstva energií za predchádzajúci kalendárny 

mesiac  a jednotkovej ceny energií, ktorá bola Prenajímateľovi vyúčtovaná zo 

strany dodávateľov energií za mesiac predchádzajúci mesiacu, za ktorý sa 

Priame prevádzkové náklady vyúčtovávajú. Prenajímateľ vystaví faktúru prvý 

Pracovný deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje mesiaci, za ktorý je 

niektorá alebo všetky vyššie vymenované Priame prevádzkové náklady platené; 

súčasťou tejto faktúry budú kópie jednotlivých Preberacích protokolov, ak sú 

tieto Preberacie protokoly podkladom k vyúčtovaniu Priamych prevádzkových 

nákladov, kópie faktúr Dodávateľov, príp. aj odkaz na ustanovenia tejto 

Zmluvy, ktoré tvoria podklad k vyúčtovaniu Priamych prevádzkových 

nákladov. Prenajímateľ je povinný v lehote do 31. marca nasledujúceho 

kalendárneho roka vykonať zúčtovanie prijatých platieb za predchádzajúci 

kalendárny rok. Prípadne preplatky alebo nedoplatky si Zmluvné strany 



 
3 z 4 

vysporiadajú spôsobom a v lehote uvedenej vo vyúčtovacej faktúre vystavenej 

Prenajímateľom a doručenej Nájomcovi. 

 

vypúšťa podčiarknutý text, nahrádza a dopĺňa sa novým znením v rozsahu uvedenom 

kurzívou takto: 

7.7.7  Preddavkové platby za:  

▪  Energie za užívanie Časti Predmetu nájmu B podľa čl. 5 bod 5.4 tejto Zmluvy  

▪  Energie za užívanie Časti Predmetu nájmu C – Denný režim podľa čl. 6, bod 6.5, 

6.5.1 tejto Zmluvy  

▪  Energie za užívanie Časti Predmetu nájmu C – Režim počas futbalových zápasov 

podľa čl. 6, bod 6.5, 6.5.2 tejto Zmluvy  

budú platené na základe faktúr vystavených Prenajímateľom a doručených Nájomcovi 

v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, nie kratšej ako 3 dni a dlhšej ako 45 dní odo dňa 

vystavenia faktúry. Výska preddavkov sa vypočíta ako súčin odobratého množstva energií za 

predchádzajúci kalendárny mesiac  a jednotkovej ceny energií, ktorá bola Prenajímateľovi 

vyúčtovaná zo strany dodávateľov energií za mesiac predchádzajúci mesiacu, za ktorý sa 

priame prevádzkové náklady vyúčtovávajú. Prenajímateľ vystaví faktúru prvý Pracovný deň 

kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje mesiaci, za ktorý je niektorá alebo všetky vyššie 

vymenované preddavky platené; súčasťou tejto faktúry budú kópie jednotlivých Preberacích 

protokolov, ak sú tieto Preberacie protokoly podkladom k vyúčtovaniu preddavkov, kópie 

faktúr Dodávateľov, príp. aj odkaz na ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré tvoria podklad k 

vyúčtovaniu preddavkov. Prenajímateľ je povinný v lehote do 31. marca nasledujúceho 

kalendárneho roka vykonať zúčtovanie prijatých preddavkových platieb za predchádzajúci 

kalendárny rok. Prípadne preplatky alebo nedoplatky si Zmluvné strany vysporiadajú 

spôsobom a v lehote uvedenej vo vyúčtovacej faktúre vystavenej Prenajímateľom a doručenej 

Nájomcovi. 

 

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom výslovne dotknuté, ostávajú 

nezmenené.  

 

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Rozhodné právo a právomoc súdov. Tento Dodatok sa spravuje zákonmi Slovenskej 

republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú 

právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tohto Dodatku. Právny vzťah 

založený týmto Dodatkom sa riadi a vykladá v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a 

podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka č. 

40/1964 Zb., čo sa týka ustanovení upravujúcich nájomnú zmluvu ako typ a Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. Pokiaľ Dodatok odkazuje na ustanovenie konkrétneho právneho 

predpisu, má sa na mysli znenie ustanovenia citovaného právneho predpisu účinného v čase 

podpisu tejto Zmluvy. 

 

2.2 Písomná forma. Tento Dodatok sa môže meniť alebo rušiť iba dohodou zmluvných strán 

v písomnej forme. 

 

2.3 Rovnopisy. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú 

Zmluvnú stranu. 
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2.4 Platby. Nové znenie článku 7.7.7 Zmluvy v zmysle článku 1.1.1 tohto Dodatku sa vzťahuje 

na zmluvný vzťah od 01.01.2022. 

 

2.5 Účinnosť. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými 

stranami a účinnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

2.6 Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že 

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok neuzatvárajú ani v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Dodatku dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpisujú.  

 

Košice, dňa 15.6.2022 Košice, dňa 15.6.2022 

 

 

Za Prenajímateľa: Za Nájomcu: 

 

 

  Podpísané                                                                            Podpísané 

_________________________           _________________________  

Košická Futbalová Aréna a.s.          FC KOŠICE a.s. 

Mgr. Marcel Gibóda                          Ing. Dušan Trnka 

predseda predstavenstva                                predseda predstavenstva           

  

   

          Podpísané                                                                                Podpísané 

_________________________      _________________________                       

Košická Futbalová Aréna a.s.                     FC KOŠICE a.s. 

Ing. Ján Varga          Pavol Turczyk 

člen predstavenstva      člen predstavenstva                                 

           

 

                         Podpísané 

_________________________                                 

Košická Futbalová Aréna a.s.                                

Ing. Stanislav Petráš                                               

člen predstavenstva  

 

 


