
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 54/2021 
 

príloha č.1 
Dodatok č. 1 k  

Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti  
PSK ARÉNA zo dňa 03.03.2017 

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

(ďalej v texte len „dodatok“) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Zmluvná strana č.1:  KEN–EX, spol. s r.o.  
    Železničiarska č. 3802/37, 080 01 Prešov 
    zast. : Mgr. Ján Kentoš – konateľ spoločnosti  
    IČO : 36 454 672 
    DIČ : 2021377754 
    IČ DPH: SK2021377754 
    zapís. v OR OS Prešov, v odd. Sro, vložka č. 11093/P 
    ďalej len „zmluvná strana č.1“ 

a 
2. Zmluvná strana č.2:  Prešovský samosprávny kraj 
    Nám. Mieru č. 2, 080 01 Prešov 
    zast. : PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
    IČO : 378 70 4754 
    ďalej len „zmluvná strana č.2“ 

 
Článok I. 

Predmet Dodatku 
 

Zmluvné strany v súlade so  Zmluvou o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 
03.03.2017  sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 v nasledujúcom znení: 

- Článok III. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie: 
 

 
1. Zmluvná strana č. 1 súhlasí stým, že zmluvná strana č. 2 a stredné školy bez ohľadu na 

zriaďovateľa majú  právo užívať tréningovú športovú halu v rozsahu  2 ľadohodín / denne 
(1 ľadohodina = 60min. + 10min. úprava ľadu), počas pracovných dní vždy v čase od 07.00 
hod do 13.00 hod, počas toho – ktorého školského roka (10 kalendárnych mesiacov, okrem 
dní pracovného pokoja, sobota, nedeľa, štátne sviatky, školské prázdniny a pod.), a to za 
sumu 1,00,-€ / 1 hodina bez DPH, DPH 20% vo výške 0,20€, vrátane DPH vo výške 1,20,-
€ / 1hodina.  
 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
1.   Ostatné  ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v celom rozsahu 

v platnosti a nezmenené.  



 
2.   Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2023 a nadobúda platnosť dňom jeho 

podpísania. Predpokladom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku je schválenie tohto 
dodatku zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Dodatok nadobudne účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany č. 2, nie 
však skôr ako bude dodatok schválený podľa predchádzajúcej vety. 

 
3.   Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich  rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre 

zmluvnú stranu č. 1 a tri pre zmluvnú stranu č. 2.  
 
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 03.03.2017 
 
 
V Prešove, dňa 8.4.2021    V Prešove, dňa 16.4.2021 
 
 
 
Zmluvná strana č. 1 :       Zmluvná strana č. 2 :  

 
v.r.        v.r. 
 

Mgr. Ján Kentoš      PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
konateľ spoločnosti               predseda PSK  
KEN–EX, spol. s r.o.            Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa:  19.4.2021  

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 20.4.2021 
 


