
DODATOK č. 1  
K DOHODE O SPOUPRÁCI A FINANCOVANÍ FUTBALOVÉHO KLUBU 

uzatvorenej medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Mesto Dunajská Streda 
adresa:    Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 
IČO:    00 305 383 
zastúpené:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 
číslo účtu:   SK1775000000000302812303  

(ďalej len „Mesto Dunajská Streda“) 
 
 

a 
 
 

DAC ARÉNA, a.s.  
so sídlom:   Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda 
IČO:     47 854 707 
v mene ktorej konajú:  László Szabó, predseda predstavenstva 

 PaedDr. Bernadett Csápaiová, podpredseda predstavenstva  

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10630/T 
 

(ďalej len „DAC ARÉNA, a.s.“) 
 
 

a 
 
 

FK DAC 1904, a.s. 
so sídlom:   Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda 
IČO:    36 233 846 

v mene ktorej konajú:  PaedDr. Tibor Végh, predseda predstavenstva 
PaedDr. Krisztián Németh, podpredseda predstavenstva 

číslo účtu:   SK5511000000002628194241 
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10127/T 
 

(ďalej len „FK DAC 1904, a.s.“) 

 

(Mesto Dunajská Streda, DAC ARÉNA, a.s. a FK DAC 1904, a.s. spoločne ďalej len „Zmluvné 
strany“) 

 
ČLÁNOK I. 

PREDMET DODATKU č. 1 

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda Zmluvných strán o zmene Dohody o spolupráci 
a financovaní futbalového klubu uzavretej dňa 13.11.2014 (ďalej len „Dohoda“) v nasledovnom 

rozsahu: 

 
 Doterajšie znenie článku II. bod 1. Dohody sa na konci dopĺňa o novú vetu, ktorá znie 

nasledovne:  
 

1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že Mesto 
Dunajská Streda nie je v porušení svojho záväzku podľa tohto odseku vo vzťahu 

k nehnuteľnostiam alebo ich častiam, ktoré kedykoľvek po uzavretí tejto dohody 

zaniknú z dôvodu ich zbúrania.  
 
 Doterajšie znenie článku II. bod 3. Dohody sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:  

 
3. Mesto Dunajská Streda za zaväzuje počas trvania platnosti tejto dohody 

každoročne, počnúc od 01.01.2015, vyčleniť vo svojom rozpočte sumu vo výške 
400.000,- EUR (slovom: štyristotisíc eur) v prospech FK DAC 1904, a.s. na 
fungovanie a činnosť futbalového klubu a túto sumu každoročne poskytnúť 
v prospech FK DAC 1904, a.s. vo forme nenávratného finančného príspevku 
(dotácia) v mesačných splátkach splatných vždy do 25. dňa toho ktorého 
kalendárneho mesiaca. 



ČLÁNOK II. 
ODKLADACIA PODMIENKA ÚČINNOSTI DODATKU č. 1 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že odkladacou podmienkou účinnosti tohto Dodatku č. 1 je: 

a) schválenie jeho uzavretia Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda,  
b) zverejnenie tohto Dodatku č. 1 v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, 
(ďalej len „Deň účinnosti“). 

 

ČLÁNOK III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Dohody zostávajú nezmenené. 
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo Zmluvných strán  

a účinnosť Dňom účinnosti.  
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu, 

vyjadruje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu, nebol uzavretý v tiesni za nevýhodných podmienok 
a na dôkaz toho ho Zmluvné strany vlastnoručne podpísali. 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží 

každá zo Zmluvných strán. 
 

 
V Dunajskej Strede, dňa [•] 

 
 
 

Za Mesto Dunajská Streda: Za DAC ARÉNA, a.s.: Za FK DAC1904, a.s.: 
   
   
   

_______________________ _______________________ _______________________ 
JUDr. Zoltán Hájos László Szabó PaedDr. Tibor Végh 

primátor predseda predstavenstva predseda predstavenstva 
   
   
   

 _______________________ _______________________ 
 PaedDr. Bernadett Casápaiová PaedDr. Krisztián Németh 
 podpredseda predstavenstva podpredseda predstavenstva 

 

 

 


