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Materiál na rokovanie      Materiál č.: ... /2016/11 

11. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

11. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      
 

 

Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 

13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom 

Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700. 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és az E.H.C.S. rt. székhely Sasinkova 12,                

811 08 Pozsony, azonosítószám: 43 956 700, között megkötött Részvényesi szerződés 1. sz. 

függeléke megkötésének a jóváhagyására.  

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a evidencie majetku 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 
                                 

A/ zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda                         

č.  197/2016/10 a č. 198/2016/10 zo dňa 16. februára 2016 

v plnom rozsahu. 

 

B/ schvaľuje 
uzavretie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 

13.11.2014 medzi akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., 

so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

47 854 707 a to medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou 

E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 

43 956 700 v predloženom rozsahu. 

 

C/ žiada primátora mesta 

uzavrieť Dodatok č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 

13.11.2014  v zmysle bodu 1/ tohto uznesenia. 

 

 

Apríl 2016 

2016.  április 
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Dôvodová správa 
 

Mesto Dunajská Streda a spoločnosť E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, 

IČO: 43 956 700, sú akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707, pričom z celkového počtu 25 ks kmeňových 

akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- Eur, Mesto Dunajská Streda vlastní 

24 ks akcií. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 8. apríla 2014 uznesením 

č.40/628/2014 bod E/ schválilo rekonštrukciu futbalového štadióna na Športovej ulici 

v Dunajskej Strede  a v bode F/ požiadalo primátora mesta so zabezpečením plnenia úloh 

súvisiacich s rekonštrukciou futbalového štadióna. 

 

Následne mestské zastupiteľstvo uznesením č. 47/716/2014 zo dňa 02. októbra 2014 schválilo 

uzavretie  

a) Dohody o spolupráci a financovaní futbalového klubu medzi mestom Dunajská Streda 

a DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

47 854 707 a FK DAC 1904, a.s. so sídlom Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 233 846, ktorá bola uzavretá dňa 13.11.2014 a je zverejnená na internetovej stránke mesta 

www.dunstreda.sk. 

b) Akcionárskej zmluvy medzi akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s. so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a to medzi mestom 

Dunajská Streda a E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700, 

ktorá bola uzavretá dňa 13.11.2014 a je zverejnená na internetovej stránke mesta 

www.dunstreda.sk (ďalej len „Akcionárska zmluva“). 

 

Podľa Článku III. bod 2. Akcionárskej zmluvy „Za účelom dosiahnutia cieľov vymienených 

v predchádzajúcom odseku tohto článku Zmluvy sa Akcionár č. 1 zaväzuje vložiť do 

spoločnosti nehnuteľnosti špecifikované v článku V. ods. 12 tejto Zmluvy vo forme 

nepeňažného vkladu do základného imania Spoločnosti a na rekonštrukciu alebo výstavbu 

nového futbalového štadióna v Dunajskej Strede vložiť do základného imania Spoločnosti 

finančné prostriedky vo výške 1.600.000,- EUR (slovom: jeden milión šesťstotisíc eur), 

v zmysle článku V. ods. 11. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie náklady 

nevyhnutné na rekonštrukciu alebo výstavbu nového futbalového štadióna v Dunajskej Strede 

bude znášať Akcionár č. 2.“ 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 197/2016/10 zo dňa 16. februára 2016 schválilo 

uzavretie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 13.11.2014 medzi akcionármi 

spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 47 854 707 a to medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom 

Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 v nasledovnom znení:  

 

„ 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. 

http://www.dunstreda.sk/
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 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. „ 

 

 

K podpisu Dodatku č.1 k Akcionárskej zmluve v znení schválenom mestským 

zastupiteľstvom z dôvodu na strane menšinového akcionára spoločnosti DAC ARÉNA, a.s. 

nedošlo, pretože netrvá na spolufinancovaní nového futbalového štadióna zo strany mesta 

Dunajská Streda. Z jeho podnetu sa predkladá na schválenie nové znenie  Dodatku č.1 

k Akcionárskej zmluve, ktoré je uvedené v prílohe tohto návrhu s tým, že z pôvodného znenia 

čl. III. bod 2 by zostal len záväzok mesta vložiť nehnuteľnosti do základného imania 

spoločnosti DAC ARÉNA a.s., čo už  bolo splnené. 

 

Taktiež nedošlo ani k podpisu Zmluvy o podmienkach financovania výstavby futbalového 

štadióna DAC ARÉNA v Dunajskej Strede, znenie ktorého bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 198/2016/10 zo dňa 16. februára 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh prerokovala: 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť. 

 Mestská rada odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 


