
Dohoda o skončení  

Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení údržby trávnika 

Atletického štadióna VŠC DUKLA č. VŠC-7-33/2021 
(uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) 

(ďalej len „dohoda") 

 
Zmluvná strana:      Slovenská republika - Vojenské športové centrum DUKLA 

Banská Bystrica 

Sídlo:    Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica   

Zastúpený:    pplk. Mgr.  Matej Tóth - riaditeľ 

IČO  :     00800520  

DIČ  :     2021075309 

Kontakt:   info@dukla.sk  

Právna forma:   štátna rozpočtová organizácia  

(ďalej len  „VŠC DUKLA“) 

   

a 

 

Zmluvná strana:    MFK DUKLA Banská Bystrica o.z. 

Sídlo:    Mičinská cesta 2621/35, 974 01 Banská Bystrica 

zastúpené  :         Ján Roháč – predseda združenia                                                                                                                                    

IČO :       00629260  

DIČ :      2021125865 

Právna forma:   občianske združenie 

(ďalej len  „MFK Dukla o.z. “) 

      Čl. I.         

Predmet zmluvy 

Dňa 17.08.2021 sme s Vašim združením uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení 

údržby trávnika Atletického štadióna VŠC DUKLA č. VŠC-7-33/2021, ktorá bola doplnená 

Dodatkom č. 1, ktorý bol uzatvorený 07.12.2021 (ďalej len „zmluva“), ktorej záväzok bola 

vzájomná spolupráca medzi stranami o starostlivosť a údržbu trávnika Atletického štadióna 

SNP DUKLA. 

Vzhľadom k tomu, že futbalový klub MFK Dukla postúpil do najvyššej slovenskej futbalovej 

súťaže sa vymenil subjekt, ktorý užíva trávnik/futbalovú plochu pre odohratie futbalových 

zápasov na MFK Dukla Banská Bystrica a.s. a dôjde aj k úprave obsahu záväzkov medzi 

zmluvnými stranami.  

MFK Dukla Banská Bystrica a.s. a VŠC DUKLA Banská Bystrica uzavrú novú zmluvu na 

plnenie záväzku spolupráce na údržbu trávnika/futbalovej plochy. 

MFK Dukla o.z. a VŠC DUKLA zhodne prehlasujú, že zo zmluvy a v súvislosti s jej 

ukončením podľa tejto dohody nemajú voči sebe žiadne nesplnené nároky alebo požiadavky. 
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Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

Obidve strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená. Ďalej prehlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, 

vážne a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok, resp. pod nátlakom.  

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa povinne zverejňuje 

v súlade so z. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zúčastnené strany 

súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete. 

 

Zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch, z ktorých jeden obdrží MFK Dukla o.z. a dva VŠC 

DUKLA. 

 

Obidve strany po prečítaní tejto dohody prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a na znak 

vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

 

V Banskej Bystrici, 02.02.2023 

 

 

 

______________________                     ______________________                                 

pplk. Mgr. Matej Tóth                 Ján Roháč 

 riaditeľ VŠC DUKLA              predseda MFK Dukla o.z.

  


