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D O D A T O K  č . 1  

K  Z M L U V E  O  P O S K Y T O V A N Í  P R Á V N Y C H  S L U Ž I E B  

uzatvorenej podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov dňa 23.03.2021 

 

MEDZI 

 

Klient: Košická Futbalová Aréna a.s. 

so sídlom:  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, vl. č.: 1636/V 

v mene spoločnosti koná: Mgr. Marcel Gibóda, predseda predstavenstva 

 Ing. Ján Varga, člen predstavenstva 

 Ing. Stanislav Petráš, člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Klient“) 

 

a 

 

Advokátska kancelária: Marják, Ferenci & Partners s.r.o.  

so sídlom:  Tajovského 17, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, SR 

IČO:  50 164 988 

DIČ:  2120194384 

IČ DPH:  SK2120194384 

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 38445/V 

v mene spoločnosti koná: JUDr. Dušan Marják, PhD., konateľ a advokát 

 

(ďalej len „Advokátska kancelária“) 

 

(Klient a Advokátska kancelária spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako 

„Zmluvná strana“) 

 

Klient a Advokátska kancelária spolu vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, a v tomto 

dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 23.03.2021 (ďalej len „Dodatok“) s 

nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu 

 

TAKTO: 

 

1. PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledujúcich dojednaní zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb zo dňa 23.03.2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorým sa vypúšťajú niektoré v tomto 

Dodatku výslovne uvedené ustanovenia Zmluvy, a nahrádzajú sa novým znením,  a to v 

rozsahu uvedenom nižšie (nové znenie uvedené ,,kurzívou“): 
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1.1.1 Článok 3. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ZMLUVY odsek. 3.1 Zmluvy v súčasnom 

znení: 

 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021. 

 

sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

 

„3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2022. Zmluvné strany sa dohodli, že 

platnosť  a účinnosť tejto Zmluvy skončí aj pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej 

vete tohto článku Zmluvy, ak dôjde k vyčerpaniu finančného limitu plnenia predmetu tejto 

Zmluvy určenej v čl.2 bod 2.3 Zmluvy.“ 

 

1.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom výslovne dotknuté, 

ostávajú naďalej nezmenené. 

 

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Rozhodné právo. Právne vzťahy, ktoré vzniknú podľa Dodatku a Zmluvy alebo podľa 

zmluvy, ktorá sa uzavrie na vykonanie tejto Zmluvy v znení tohto Dodatku pre jednotlivý 

prípad, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

2.2 Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie 

akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tohto Dodatku k Zmluve. 

 

2.3 Písomná dohoda. Tento Dodatok sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán 

v písomnej forme.  

 

2.4 Rovnopisy. Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú 

Zmluvnú stranu. 

 

2.4.1 Platnosť a účinnosť. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma 

zmluvnými stranami a splnením podmienok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

 

2.5 Vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že Dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah Dodatku dôkladne prečítali a že tento im je 

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

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Košiciach dňa  22.12.2021 V Košiciach dňa 22.12.2021 

 

Klient: Advokátska kancelária: 

 

,,podpísané“                                                                    ,,podpísané“ 

__________________________________ __________________________________ 

Košická Futbalová Aréna a.s. Marják, Ferenci & Partners s.r.o. 

Mgr. Marcel Gibóda, predseda predstavenstva JUDr. Dušan Marják, PhD., konateľ a advokát 
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,,podpísané“ 

__________________________________ 

Košická Futbalová Aréna a.s. 

Ing. Stanislav Petráš, člen predstavenstva 

 


