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Dodatok č. 1 

k Zmluve na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, ochrany pred 

požiarmi a pracovnej zdravotnej služby, uzavretej dňa 18.08.2021 
 

Článok I. 

 Zmluvné strany 

 

  1 .Objednávateľ:         KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA a. s. 

  Sídlo:                              Trieda SNP 48/A, Košice 040 11 

  IČO :                               47845660 

  IČ DPH:                          SK 2024132704 

  Štatutárny orgán:        Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

    Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

  Kontaktná osoba:       Peter Schmiedl 

  Kontakt:   

  Zápis v OR:  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 

1636/V 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

                                                                                                   

2. Poskytovateľ: EVIL, s. r. o.   

Štatutárny orgán:            PhDr. Ján Mihal, PhD. - konateľ spoločnosti 

Sídlo:   Poľská č. 4, 040 01 Košice 

IČO:    36182931 

IČ DPH:   SK 2020044818                                                                                                                           

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IBAN:     

SWIFT:   

Kontaktná osoba:           PhDr. Ján Mihal, PhD. – konateľ spoločnosti 

Kontakt:   

Zápis v OR: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 

10224/V 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

 
(Objednávateľ a poskytovateľ  ďalej v texte len ako "zmluvná strana" a spolu ako "zmluvné strany")  

 

 

Článok II. 

 Predmet dodatku 
 

Predmetom tohto dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti 

práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby, uzavretej dňa 18.08.2021, a to v nasledovnom 

rozsahu.   

 

Zmluvné strany sa dohodli za zmene článku IX. Zmluvy na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti 

práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby, uzavretej dňa 18.08.2021, a to nasledovne :   

 

Znenie bodu č. 1 článku IX. predmetnej Zmluvy na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, 

ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby, sa nahrádza nasledovným znením : ,,Zmluva sa 

uzatvára na dobu určitú, a to v trvaní 5 rokov.“    

  

 

Článok III. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  
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2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti 

práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby, uzavretej dňa 18.08.2021. 

3. Tento dodatok mení v uvedenom rozsahu predmetný článok (pozn.: článok IX.) Zmluvy na 

zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej 

služby, uzavretej dňa 18.08.2021, a súčasne ho nahrádza novým znením špecifikovaným v tomto 

dodatku.  

4. Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, 

ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby,  týmto dodatkom nezmenené ostávajú platné 

a účinné v pôvodnom znení.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy bližšie neupravené predmetnou zmluvou ako aj týmto 

dodatkom, sa riadia podľa príslušných právnych noriem platných na území Slovenskej republiky.  

6. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie.  

7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

8. Tento dodatok je v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zverejňovanou zmluvou.  

 

 

 

 

    V Košiciach, dňa:          14.12.2021                                V Košiciach, dňa: 09.12.2021 

 

 
        ,,podpísané“                                                                            ,,podpísané“ 

  
    ……………………………….……                             …………………………………. 

              Mgr. Marcel Gibóda                                                 PhDr. Ján Mihal, PhD.                                     

          Predseda predstavenstva                                           konateľ spoločnosti EVIL s. r. o.         

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA a. s. 

 

 

 

 

   V Košiciach, dňa:    14.12.2021                                                           

 

 
,,podpísané“ 

 
    ……………………………….……                              

              Ing. Stanislav Petráš                                                                                   

              Člen predstavenstva                                                  

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA a. s. 

 

 

 

 

 


