
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná: 

Dohoda o ukončení Zmluvy o sponzorstve 
(ďalej len "Dohoda") 

LK realinvest s.r.o. 
Cyrila a Metoda 359/10, 965 01 Žiar nad Hronom 
46 584 625 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21782/5 

Konajúca: Michal Kubík - konateľ spoločnosti 
ako sponzor na strane jednej (ďalej len 11sponzor") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná: 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s. 
Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom 
47 239 140 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
1192/5 

Konajúca: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda predstavenstva 
ako sponzorovaný na strane druhej (ďalej len „sponzorovaný'') a spolu so sponzorom ako účastníci 
dohody (ďalej len „účastníci dohody") 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 4. 6. 2018 bola medzi účastníkmi dohody uzatvorená Zmluva o sponzorstve, predmetom
ktorej je na jednej strane záväzok sponzora poskytnúť sponzorovanému sponzorské
v dohodnutej výške a na strane druhej záväzok sponzorovaného umožniť sponzorovi spájať jeho
obchodné meno, označenie, výrobky a služby so športovou činnosťou sponzorovaného a použiť
sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou sponzorovaného (ďalej len
"Zmluva"). Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, v trvaní od 1.7.2018 do 31.12.2022.

2. Nakoľko účastníci dohody sa dohodli na predčasnom ukončení Zmluvy, uzatvárajú v súlade
s článkom 5 bodom 4. Zmluvy, túto Dohodu.

Článok II. 
Predmet Dohody 

1. Účastníci dohody sa dohodli, že zmluvný vzťah, ktorý bol medzi nimi založený Zmluvou, sa končí
dňom 31.12.2021.

Článok III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre sponzora

a dva rovnopisy sú určené pre sponzorovaného.
2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody.
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3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že Dohoda je
zrozumiteľná, určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Sponzor: 

V Žiari nad Hron�
4• jo. 12. 2021
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LK realinvest s.r.o. 

· Sponzorovaný:

V Žiari nad Hronom, dňa 30. 12. 2021
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