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DOHODA O SKONČENÍ MANDÁTNEJ ZMLUVY 

uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

MEDZI 

 

Obchodné meno: Košická Futbalová Aréna a. s. 

sídlo:    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, SR 

IČO:    47 845 660 

DIČ:    2024132704 

IČ DPH:   SK2024132704 

zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1636/V 

štatutárny orgán: Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

   Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

   Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

 

bankové spojenie: 

IBAN:    

SWIFT:   

 

 

(ďalej len „Mandant a/alebo KFA“) 

 

 

Obchodné meno: Ján Švec 

sídlo:    Hlinkova 627/29, 040 11, Košice 

IČO:    54472750 

DIČ:   1085971238 

zapísaný v:  číslo živnostenskom registra: 820-97037 Okresného úradu Košice 

 

bankové spojenie:  

IBAN:    

SWIFT:   

   

 

(ďalej len „Mandatár“) 

 

(Mandant a Mandatár spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ďalej len „Zmluvná 

strana“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom 

TAKTO: 

 

 

1         Úvodné ustanovenie 
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1.1 Dňa 01.03.2022 bola medzi Mandantom a Mandatárom uzatvorená Mandátna zmluva zo dňa 

01.03.2022 v znení Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 10.05.2022 (ďalej len 

,,Zmluva“), na základe ktorej Mandatár pre Mandanta vykonával obchodnú záležitosť bližšie 

popísanú v čl. 2 Zmluvy.   

 

2             Predmet 

 

2.1         Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa končí ku dňu 15.06.2022. 

 

3             Ďalšie dojednania 

 

3.1         Nakoľko zmluvný vzťah bol ukončený v polovici fakturačného obdobia, Zmluvné strany sa 

vzájomne dohodli, že Mandatárovi vznikol nárok na odplatu podľa Zmluvy za vykonanú 

obchodnú záležitosť  za mesiac jún vo výške 500 eur. Uhradením tejto sumy sú vzájomné 

nároky Zmluvných strán plynúce zo Zmluvy vzájomne vysporiadané.  

 

3.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že  odplata bude Mandatárovi vyplatená na základe faktúry 

vystavenej Mandatárom.  

 

4 

 

4.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán.  

 

4.2 Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo Zmluvných strán dostane po 

jednom vyhotovení.  

 

4.3 Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a 

ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy 

obsiahnuté v tejto Dohode Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v 

tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 

okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné 

strany na znak súhlasu s jej obsahom túto Dohodu podpísali. 

 

 

V Košiciach dňa 14.06.2022 V Košiciach dňa 14.06.2022 

 

Mandant: Mandatár: 

 

 

podpísané                                                                                          podpísané 

 

_________________________________ ___________________________________ 

Košická Futbalová Aréna a. s.    Ján Švec 

Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva  
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podpísané 

_________________________________ 

Košická Futbalová Aréna a. s. 

Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

 


