
 

Dodatok č. 5 
k Zmluve o podnájme zo dňa 01.07.2015 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami : 
      
Obchodné meno:  Košická Futbalová Aréna a. s.  
Sídlo:    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
Štatutárny orgán:  JUDr. Martin Petruško – predseda predstavenstva  
    Ing. Ján Jakubov - člen predstavenstva                                                                                                                                
IČO:    47 845 660  
DIČ:    2024132704 
Číslo účtu /IBAN)  SK87 0200 0000 00332423 1255    
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom reg. Okresný súd Košice I, odd. Sa, vložka číslo 1636/V       
 
 ( ďalej aj len ako „ prenajímateľ“ )  
 
a 
 
Obchodné meno:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť    
Sídlo:    Bardejovská 6, 043 29 Košice  
Štatutárny orgán:  Ing. Richard Majza, MBA  
                                               – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
    Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva                                                                                                                                                        
IČO:    31 701 914 
DIČ:    2020488206 
IČ DPH :    SK2020488206 
Číslo účtu/IBAN  SK36 1111 0000 0066 1018 6006 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom reg. Okresný súd Košice I, odd.: Sa, vložka číslo 559/V      
 
 ( ďalej aj len ako „podnájomca“ )  
 

Zmluvné strany sa  dohodli na Dodatku č. 5 k Zmluve o podnájme uzatvorenej medzi 
zmluvnými stranami dňa 01.07.2015, v tomto znení : 
 
Čl. I. Predmet zmluvy, ods. 3 sa mení nasledovne : 
 
3.  Táto zmluva o podnájme nehnuteľností je uzavretá na dobu určitú, od 1.7.2015 do 

15.11.2016.  
 
 
 
 
 

 



Čl. III. Práva a povinnosti, ods. 5 sa mení nasledovne : 
 
5. Podnájomca je povinný najneskôr do 15.11.2016 odstrániť na vlastné náklady 

z prenajatých pozemkov všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré sú v jeho vlastníctve 
alebo v jeho  užívaní a kompletne demontovať všetky s tým súvisiace technológie. 
Zároveň je nájomca povinný  najneskôr do 15.11.2016 zabezpečiť odstránenie                          
a odpojenie plničky CNG, ktorá sa nachádza na dotknutých pozemkoch, ako aj odpojenie  
a vyfúknutie plynového stredotlakového potrubia, ktoré je vedené za komunikáciu Pri 
Prachárni. Odovzdať prenajaté pozemky je podnájomca povinný riadne vypratané a čisté, 
tak aby ich mohol prenajímateľ riadne a nerušne užívať pre svoj zámer (výstavba 
futbalovej arény).  

 
Ostatné zmluvné ustanovenia, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú 

nezmenené. 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej 
stránke podnájomcu. 

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, súhlasia s jeho 
obsahom, že vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a že dodatok bol uzatvorený nie v tiesni            
a nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán. 
 
 
V Košiciach, dňa      V Košiciach, dňa 30.9.2016 
Prenajímateľ       Podnájomca  
 
 
 
 

podpísané                 podpísané 
  JUDr. Martin Petruško                Ing. Richard Majza, MBA 
  predseda predstavenstva         predseda predstavenstva  
 
 
 
 
 
           podpísané                            podpísané 
      Ing. Ján Jakubov          Ing. Juraj Krempaský 
     člen predstavenstva              člen predstavenstva 
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