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Dohoda o ukončení Poistnej zmluvy 8-863-013426 

uzatvorená v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

MEDZI 

  

Obchodné meno:      Košická Futbalová Aréna a.s. 

Sídlo:                     Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO:                         47 845 660 

DIČ:                         2024132704 

IČ DPH                       SK 2024132704 

bankové spojenie:      VÚB, a.s.                          

číslo účtu:                 IBAN: SK 87 0200 0000 0033 2423 1255        

Spoločnosť zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1636/V         

  

konajúci:                Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva 

Ing. Ján Varga – člen predstavenstva 

  

(ďalej len „poistník“ a ,,poistený“) 

  

a 

  

Obchodné meno:      Colonnade Insurance S.A. 

Sídlo:                        Rue Jean Piret 1, L – 2350 Luxemburg, Luxembursko 

Zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 

 

Obchodné meno:      Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Sídlo:                        Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika                

IČO:                         50 013 602     

DIČ:                         4120026471 

IČ DPH:                      SK4120026471                

Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka číslo: 591/V 

 

konajúci:                   Monika Birošová- senior underwriter konajúci na základe poverenia 

 Ing. Juraj Balog, riaditeľ odboru obchodu konajúci na základe poverenia 

  

(ďalej len „poistiteľ“) 

 

(ďalej všetci spolu len „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ďalej len „Zmluvná strana“) 

 

1. Predmet dohody 

 

1.1. Zmluvné strany sa v súlade s  ustanoveniami Poistnej zmluvy číslo 8-863-013426 zo dňa 

25.01.2021 v znení Dodatku č. 1 k Poistnej zmluve č. 8-863-013426 zo dňa 17.02.2021 (ďalej 

len ,,Zmluva“) v súlade s časťou Osobitné dojednania dohodli na zrušení Zmluvy ku dňu 
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nadobudnutia účinnosti Poistnej zmluvy číslo 8-863-013966zo dňa 25.02.2022 uztvorenej 

medzi Zmluvnými stranami.  

 

 

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Táto dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 

Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. Poistiteľ súhlasí so zverejnením tejto dohody. 

 

2.2. Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch 

Zmluvných strán nepodpíšu túto dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho 

podpisu. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v 

spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám). 

 

2.3. Úplná dohoda. Táto Zmluva tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa 

predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné 

a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto Zmluvy a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže 

dovolávať zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 

2.4. Rovnopisy. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná 

strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

 

2.5. Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že 

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani  

za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 

jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 25.02.2022                   V Košiciach, dňa 25.02.2022 

 

Za Poistníka:                                                               Za Poistiteľa: 

 

  

 ,,podpísané“      ,,podpísané“ 

_________________________                                _________________________  

Košická Futbalová Aréna a.s.                               Colonnade Insurance S.A. 

       pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Mgr. Marcel Gibóda                                               Monika Birošová        

predseda predstavenstva                                         senior underwriter                  
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,,podpísané“      ,,podpísané“ 

  

_________________________                                ___________________ 

Košická Futbalová Aréna a.s.                               Colonnade Insurance S.A. 

       pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Ján Varga                                                  Ing. Juraj Balog 

člen predstavenstva                                                riaditeľ odboru obchodu 

  

   


