DODATOK č. 1 K AKCIONÁRSKEJ ZMLUVE
uzatvorenej medzi týmito zmluvnými stranami:
Mesto Dunajská Streda
adresa:
IČO:
zastúpené:
číslo účtu:

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
00 305 383
JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
SK1775000000000302812303

(ďalej len „Akcionár č. 1“)
a
E.H.C.S. a.s.
so sídlom:
Sasinkova 12, 811 08 Bratislava
IČO:
43 956 700
v mene ktorej koná:
JUDr. Silvia Bernáthová, predseda predstavenstva
číslo účtu:
SK4311000000002628016656
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4407/B
(ďalej len „Akcionár č. 2“)
(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)
ČLÁNOK I.
PREDMET DODATKU č. 1
Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda Zmluvných strán o zmene Akcionárskej zmluvy uzavretej dňa
13.11.2014 (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom rozsahu:


Doterajšie znenie článku III. bod 2. Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
2. Za účelom dosiahnutia cieľov vymienených v predchádzajúcom odseku tohto článku
Zmluvy sa Akcionár č. 1 zaväzuje spolupodieľať sa na rekonštrukcii alebo výstavbe
nového štadióna v Dunajskej Strede a to vo výške 1.600.000,- EUR (slovom: jeden
milión šesťstotisíc eur), ktorej jednotlivé podmienky budú bližšie dojednané Zmluvnými
stranami v osobitnej zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie náklady nevyhnutné
na rekonštrukciu alebo výstavbu nového futbalového štadióna v Dunajskej Strede bude
znášať Akcionár č. 2.



Doterajšie znenie článku V. bod 10. Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Akcionár č. 2 je oprávnený kedykoľvek zvýšiť základné
imanie Spoločnosti vo forme peňažného alebo nepeňažného vkladu, za účelom čoho sa
Akcionár č. 1 zaväzuje hlasovať na valných zhromaždeniach Spoločnosti takým
spôsobom, aby bolo v každom jednotlivom prípade schválené takéto zvýšenie
základného imania Spoločnosti, v opačnom prípade sa zaväzuje Akcionár č. 1 zaplatiť
Akcionárovi č. 2 zmluvnú pokutu vo výške 100.000,- EUR (slovom: stotisíc eur), a to za
každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia. Zmluvná pokuta bude splatná do 10 dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy Akcionára č. 2 na jej zaplatenie Akcionárovi č. 1.
Akcionár č. 2 je v zmysle uvedeného oprávnený najmä, nie však výlučne, vložiť do
základného imania Spoločnosti ako nepeňažný vklad nehnuteľnosti - pozemky vo
vlastníctve spoločnosti E.H.C.S. a.s., so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO:
43 956 700, slúžiace vybudovaniu futbalových ihrísk pre DAC Academy, a.s., so sídlom
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48 269 263.



V článku V. sa vypúšťa ods. 11.
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.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo Zmluvných strán
a účinnosť Dňom účinnosti.
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.
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá
zo Zmluvných strán.
V Dunajskej Strede, dňa [•]

Za Mesto Dunajská Streda:

Za E.H.C.S. a.s.:

_____________________________
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

_____________________________
JUDr. Silvia Bernáthová
predseda predstavenstva

