
        

 
 

      
        

               
            

            
 

      
 
 
 
  

 
  

      
         

        
      

           
          

           
   

 
  
      

        
      

      
      

          
   

 
 
 

 
 

 
              

             
            

     
           

            
          

           
              

           
         

 
 

  
              

               
             

           
              

         

Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 75/2021 

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 886/2020/OM 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 

uzatvorenej podľa ustanovenia §8 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

(ďalej len „Dohoda o ukončení zmluvy“) 

I. 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 
Názov: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený: PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom PSK 
IČO: 37 870 475 
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
Výdavkový účet: IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 
Príjmový účet: IBAN: SK 94 8180 0000 0070 0051 9138 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

Príjemca: 
Obchodné meno: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Zastúpená: Ing. Rastislavom Mochnackým, konateľom 
IČO: 50 494 970 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: SK 98 5600 0000 0023 6244 7001 
(ďalej len „Príjemca“) 

II. 
Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.08.2020 Zmluvu č. ÚPSK 886/2020/OM o poskytnutí dotácie z 
rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Zmluva“) a dňa 01.03.2021 Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. ÚPSK: 
886/2020/OM (ďalej len „Dodatok“). 

2. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Príjemcovi finančné prostriedky formou 
účelovej dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, a to na úhradu kapitálových 
výdavkov súvisiacich so zabezpečením prípravných projektových prác a samotnou realizáciou 
investičného projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov 
s názvom „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ a záväzkom Príjemcu je tieto 
Poskytovateľom poskytnuté finančné prostriedky použiť v súlade s účelom poskytnutia finančných 
príspevkov rešpektujúc najmä Zmluvu a všeobecne záväzné právne predpisy. 

III. 
Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy č. ÚPSK 886/2020/OM o poskytnutí 
dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 28.08..2020 a Dodatku č. 1 k Zmluve 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. ÚPSK: 886/2020/OM zo dňa 
01.03.2021 bližšie špecifikovaných v bode 1 a 2 Preambuly tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že počas trvania Zmluvy č. ÚPSK 886/2020/OM nedošlo k poskytnutiu 
finančných prostriedkov Príjemcovi formou účelovej dotácie z rozpočtu Prešovského 
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Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 75/2021 

samosprávneho kraja ani k žiadnemu vzájomnému plneniu jednotlivých ustanovení Zmluvy a medzi 
zmluvnými stranami neexistujú nevysporiadané práva a povinnosti. 

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy a Dodatku spätne (ex tunc), a to ku dňu 
nadobudnutia ich účinnosti. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom Poskytovateľ aj Príjemca 
obdržia dva originálne rovnopisy tejto zmluvy. 

2. Táto Dohoda má charakter povinne zverejňovanej zmluvy, pričom platnosť nadobúda dňom jej 
podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja. 

3. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení konať v mene zmluvných strán. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, rozumejú jej obsahu a súhlasia s ním. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že prostredníctvom tejto Dohody je vyjadrená ich skutočná, vážna , slobodná vôľa, 
v ktorej niet omylu. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu neuzavreli v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na potvrdenie vyššie uvedeného Zmluvné strany Dohodu vlastnoručne 
podpisujú. 

V Prešove, dňa: 19.5. 2021 V Prešove, dňa: 19.5. 2021 

v.r. v.r. 

PRÍJEMCA: POSKYTOVATEĽ: 
Ing. Rastislav Mochnacký PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Tento Dodatok bol zverejnený dňa: 20.05.2021 
Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 21.05.2021 
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