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DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov   

MEDZI 

  

Obchodné meno:      Košická Futbalová Aréna a.s. 

Sídlo:                     Pri prachárni 13, 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 „KFA“) 

  

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 „FC KOŠICE“) 

 

(ďalej všetci spolu len „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ďalej len „Zmluvná strana“) 

 

uvážiac príslušné záväzky, vyhlásenia a záruky obsiahnuté v tejto Zmluve o spolupráci (ďalej len 

„Zmluva“) a zamýšľajúc byť právne viazaní touto Zmluvou, Zmluvné strany sa dohodli 

na nasledovnom 

 

VZHĽADOM K TOMU ŽE: 
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A. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o spolupráci zo dňa 03.05.2022, 

predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri 

vzájomnej spolupráci a dohoda o vzájomnom vyrovnaní pri uskutočňovaní spolupráce  

na základe tejto Zmluvy (ďalej len ,,Zmluva“). 

 

B. Nakoľko sa Zmluvné strany dohodli na úprave niektorých práv a povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy, uzatvárajú medzi sebou Zmluvné strany tento dodatok (ďalej 

len ,,Dodatok“) za nasledovných podmienok: 

 

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 V ustanovení článku 3. PREDMET ZMLUVY odseku 3.6.2. sa po dohode Zmluvných strán 

v súčasnom znení: 

 

3.6.2.  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Zmluvná strana, resp. tretia osoba uvedené 

v nižšie, v tomto pododseku uvedenej tabuľke ako financujúca strana na svoje náklady 

zabezpečí ostatné priestory, vrátane ich kúpy, montáže, a/alebo umiestnenia, a to najneskôr v 

lehote zmluvne dohodnutej v nižšie, v tomto pododseku uvedenej tabuľke. V prípade 

omeškania ktorejkoľvek financujúcej strany sa Zmluvné strany dohodli, na vzájomnej 

súčinnosti a písomného oznámenia resp. vyjadrenia  druhej Zmluvnej strane s uvedením 

osobitných dôvodov nedodržania lehoty a požiadania druhú Zmluvnú stranu o dodatočné 

schválenie predĺženia lehoty. Za tým účelom si Zmluvné strany poskytnú všetku možnú 

a potrebnú súčinnosť, ktorú je možné spoľahlivo predpokladať za účelom dodŕžania 

zmluvných podmienok a ničím neobmedzenej spolupráce Zmluvných strán na základe tejto 

Zmluvy. 

 

 

 

Poradie 

č.: 

Názov priestoru /  

druh reklamy  

Financujúca 

strana: 

Lehota zabezpečenia 

druhu reklamy   

 

1. 

 

3D bannery RF 1 až RF 4 

 

Tretia osoba 

 

do 24. mesiacov odo dňa 

podpisu osobitnej zmluvy 

so Zmluvnou stranou 

2. Zabránkový priestor 

 

KFA 25.02.2022 

4. Perimeter 

 

FC KOŠICE do 31.12.2023 

5. Sendvičová doska 1-28 

 

FC KOŠICE do 25.2.2022 

6. City light CT1 až CT14 

 

KFA do 31.12.2022 

 

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

kurzívou takto: 
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3.6.2.  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Zmluvná strana, resp. tretia osoba uvedené 

v nižšie, v tomto pododseku uvedenej tabuľke ako financujúca strana na svoje náklady 

zabezpečí ostatné priestory, vrátane ich kúpy, montáže, a/alebo umiestnenia, a to najneskôr v 

lehote zmluvne dohodnutej v nižšie, v tomto pododseku uvedenej tabuľke. V prípade 

omeškania ktorejkoľvek financujúcej strany sa Zmluvné strany dohodli, na vzájomnej 

súčinnosti a písomného oznámenia resp. vyjadrenia  druhej Zmluvnej strane s uvedením 

osobitných dôvodov nedodržania lehoty a požiadania druhú Zmluvnú stranu o dodatočné 

schválenie predĺženia lehoty. Za tým účelom si Zmluvné strany poskytnú všetku možnú 

a potrebnú súčinnosť, ktorú je možné spoľahlivo predpokladať za účelom dodŕžania 

zmluvných podmienok a ničím neobmedzenej spolupráce Zmluvných strán na základe tejto 

Zmluvy. 

 

 

 

Poradie 

č.: 

Názov priestoru /  

druh reklamy  

Financujúca 

strana: 

Lehota zabezpečenia 

druhu reklamy   

 

1. 

 

3D bannery RF 1 až RF 4 

 

Tretia osoba 

 

do 24. mesiacov odo dňa 

podpisu osobitnej zmluvy 

so Zmluvnou stranou 

2. Zabránkový priestor 

 

KFA 25.02.2022 

4. Perimeter 

 

FC KOŠICE do 31.12.2024 

5. Sendvičová doska 1-28 

 

FC KOŠICE do 31.12.2023 

6. City light CT1 až CT14 

 

KFA do 31.12.2024 

 

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

nezmenené.  

 

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Rozhodné právo. 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. Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 

akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tohto Dodatku. 

 

2.3. Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tohto Dodatku bolo považované súdom 

alebo správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné 

alebo nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti 
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alebo nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Dodatku a zostávajúca 

časť tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť. 

 

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 

 

2.5. Rovnopisy. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná 

strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

 

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

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Dodatok neuzavreli 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 ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

. 

 

V Košiciach, dňa 31.1.2023                         V Košiciach, dňa 31.1.2023 

Za KFA:                                                                        Za FC KOŠICE: 

 

  

 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  


