
 

Dohoda o skončení Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre 

partnera verejného sektora 

 
(ďalej len „Dohoda“) 

uzatvorená medzi 

 

Advokát: 

Obchodné meno:  ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o. 

Sídlo:    Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika 

IČO:    52 082 709  

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 45052/V 

V mene koná:   JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát 

(ďalej len „Advokát“) 

 

a 

Klient: 

Obchodné meno:  Košická Futbalová Aréna a. s. 

Sídlo:    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice   

IČO:    47 845 660 

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1636/V 

Konajúca osoba:  Mgr. Marcel Gibóda - predseda predstavenstva 

Ing. Ján Varga - člen predstavenstva 

Ing. Stanislav Petráš - člen predstavenstva 

       

(ďalej len „Klient“) 

 

    (ďalej len „zmluvné strany“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1. Predmetom Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 

14.01.2019 (ďalej len „Dohoda o výkone činnosti“) bol záväzok Advokáta ako oprávnenej osoby 

plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Klienta ako partnera verejného sektora podľa zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon“) a záväzok Klienta poskytnúť Advokátovi súčinnosť pri plnení jeho 

povinností v rozsahu stanovenom zákonom a Dohodou o výkone činnosti a zaplatiť Advokátovi 

dohodnutú odmenu.    

 

2. Advokát a Klient sa dohodli na ukončení Dohody o výkone činností, a to s účinnosťou ku dňu 

výmazu Advokáta ako oprávnenej osoby Klienta z registra partnerov verejného sektora. 

 

3. Advokát sa zaväzuje, že po podpise tejto Dohody nepodá návrh na výmaz zapísanej oprávnenej 

osoby Klienta v registri partnerov verejného sektora. Advokát je oprávnený podať návrh na 

výmaz zapísanej oprávnenej osoby Klienta v registri partnerov verejného sektora len v prípade, 

ak ani do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Dohody nebude novou oprávnenou osobou 

za Klienta podaný návrh v súlade s ustanovením bodu 4. tejto Dohody. 

 



4. Advokát súhlasí s tým, aby nová oprávnená osoba, s ktorou Klient uzavrie dohodu o výkone 

činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného, podala za Klienta návrh na výmaz Advokáta 

z registra partnerov verejného sektora v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 Zákona spolu 

s overením identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b) Zákona, na 

základe ktorej registrový súd vykoná výmaz Advokáta ako zapísanej oprávnenej osoby Klienta 

v registri partnerov verejného sektora a zapíše novú oprávnenú osobu Klienta. 

 

5. Zmluvné strany týmto spoločne vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody majú medzi sebou 

vysporiadané všetky vzájomné peňažné nároky vyplývajúce im z Dohody o výkone činnosti 

a voči sebe navzájom nemajú z titulu Dohody o výkone činnosti žiadne iné nároky. 

 

6. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v 

znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Moment ukončenia Dohody o výkone 

činnosti v súlade s bodom 2. tejto Dohody tým nie je dotknutý.  

 

7. Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Advokát (1) a jedno 

Klient (1). 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola   

uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s touto dohodou 

pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.  

 

 
V Košiciach, dňa 07.02.2022 

 

 

,,podpísané“ 

________________________________ 

ŠIMČÁK, advokátska kacelária s.r.o. 

     JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ 

V Košiciach, dňa 07.02.2022 

 

 

,,podpísané“ 

________________________________ 

       Košická Futbalová Aréna a. s. 

     Mgr. Marcel Gibóda, predseda predstavenstva 

 

,,podpísané“ 

________________________________ 

        Košická Futbalová Aréna a. s. 

I      Ing. Stanislav Petráš, člen predstavenstva 

 


