
Dodatok č. 1 

k zmluve o podmienkach využívania  

futbalových ihrísk v športovom areáli Trnava Rybníkova 16 zo dňa 12.12.2016 

 

I. 

Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ:  Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

                               917 01  Trnava, Hlavná 17 

                               Zastúpená: Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

                               IČO: 598135                                           DIČ: 2021190963 

                               IČ DPH: SK2021190963 

a 

Užívateľ:              FC Spartak Trnava, a.s. 

                              917 00  Trnava, Koniarekova 19 

                              Zastúpená:  Mgr. Dušan Keketi, prezident klubu – predseda  

                                                   predstavenstva 

                              IČO: 36247057                                   DIČ: 2021641776 

                              IČ DPH: SK2021641776 

 

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o podmienkach využívania futbalových ihrísk v športovom 

areáli Trnava, Rybníkova 16 zo dňa 12.12.2016, ktorým sa upravuje čl. III. Vymedzenie 

vlastníckych vzťahov - predmet a účel využívania 

 

II. 

Zmluvné strany sa dohodli, že odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa pôvodné 

znenie čl. III. Vymedzenie vlastníckych vzťahov – predmet a účel využívania nahrádza 

novým znením: 

1) V rámci plnenia účelu dohodnutého v bode 2) čl. III. tejto zmluvy poskytne a umožní 

prevádzkovateľ užívateľovi v zmysle cenníka organizácie na príležitostný prenájom 

bezplatné využívanie: 

štyroch futbalových ihrísk v športovom areáli Trnava, Rybníkova 16, situované na 

pozemkoch v k.ú. Trnava LV č. 5000: 

parc. č. 3540/11 – ostatná plocha ihrisko                                                              8640 m
2 

parc. č. 3540/12 – ostatná plocha ihrisko                                                              8821 m
2
 

parc. č. 3544/4 – ostatná plocha ihrisko                                                                8670 m
2
 

parc. č. 3545/5 – ostatná plocha ihrisko                                                                8471 m
2
, 

vrátane šatní. Prevádzkovateľ zabezpečí prípravu a bežnú údržbu ihrísk a šatní na 

tréningovú činnosť a zápasy. 

2) Užívateľ bude majetok mesta využívať v súlade s dohodnutým harmonogramom: 

a) Na tréningovú činnosť v rozsahu 5 tréningových jednotiek každý pracovný deň 

v týždni (1,5 hodinový tréning) 

b) Na majstrovské zápasy podľa rozlosovania. 

c) Rámcové podmienky dohodnuté v bode 2 a/ a b/ č. III. tejto zmluvy  môžu byť 

spresnené na základe aktualizovaného harmonogramu využívania predmetu zmluvy. 

Podmienky dodania harmonogramu sú dohodnuté v bode 3/ čl. V./ tejto zmluvy.  

3) Užívateľ je oprávnený využívať majetok dohodnutý v bode 1), v rozsahu 

dohodnutom  v bode 2) čl. III. tejto zmluvy výhradne na športovú činnosť. 

 

 

 



III. 

1) Ostatné ustanovenia zmluvy o podmienkach využívania futbalových ihrísk v športovom 

areáli Trnava, Rybníkova 16 sú nezmenené a zostávajú v platnosti. 

2) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o podmienkach využívania futbalových 

ihrísk v športovom areáli Trnava, Rybníkova 169, uzatvorenej dňa 12.12.2016 medzi 

SKaŠZ mesta Trnava ako prevádzkovateľom a FC Spartak Trnava, a.s. ako užívateľom. 

3) Dodatok k zmluve o podmienkach využívania futbalových ihrísk nadobúda účinnosť 

druhým dňom odo dňa zverejnenia na webovom sídle Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 

4) Dodatok je spísaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prevádzkovateľ a dva 

užívateľ. 

5) Dátum zverejnenia dodatku k zmluve o podmienkach využívania futbalových ihrísk 

13.7.2017 

 

V Trnave, 6.7.2017 

 

 

 

__________________________                                                 _________________________ 

            prevádzkovateľ                                                                                  užívateľ 

 

 


