
Dohoda o spoločnom družstve mládeže  

uzatvorená podľa súťažného poriadku futbalu, čl. 28, ods. 4 až 7, z 30. apríla 2015 

 

medzi 

prvým klubom 

 presný názov klubu:   ____________________________________________________________

 sídlo klubu:    ____________________________________________________________ 

 číslo reg. klubu na MV SR: ______________________________   IČO: ________________________ 

 v mene klubu koná:   titul, meno, priezvisko: _________________________________________ 

  funkcia v klube:            _________________________________________ 

 

a 

druhým klubom 

 presný názov klubu:   ____________________________________________________________

 sídlo klubu:    ____________________________________________________________ 

 číslo reg. klubu na MV SR: ______________________________   IČO: ________________________ 

 v mene klubu koná:   titul, meno, priezvisko: _________________________________________ 

  funkcia v klube:            _________________________________________ 

 

Článok 1 

 

1. Prvý klub a druhý klub uzatvárajú túto dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže oboch klubov v súťažnom 

ročníku _____________ . 

2. Spoločné družstvo mládeže oboch klubov bude mať názov ______________________________ a bude zaradené do 

súťaže _________________________________ . 

3. Podmienky dohody:  

 a) za spoločné družstvo mládeže oboch klubov bude voči tretím osobám vystupovať prvý klub; 

 b) za spoločné družstvo mládeže oboch klubov podľa súťažného poriadku futbalu, ostatných futbalových 

predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov bude zodpovedný prvý klub; 

 c) po skončení platnosti tejto dohody bude v súťaži, v ktorej bolo zaradené spoločné družstvo mládeže oboch 

klubov, pokračovať družstvo mládeže prvého klubu. 

4. Strany dohody sa zaväzujú dodržiavať práva, povinnosti a obmedzenia týkajúce sa účasti družstiev mládeže klubov v 

súťažiach, ustanovené najmä v súťažnom poriadku futbalu, čl. 28, ods. 4, 6, 7. 

 

Článok 2 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu súťažného ročníka _____________ . 

2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na právnych nástupcov strán dohody. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá strana dohody a riadiaci orgán 

súťaže, v ktorej má spoločné družstvo mládeže klubov pôsobiť, dostane jedno vyhotovenia tejto dohody.  

4. Strany dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a jej obsahu porozumeli, že ju uzatvorili po vzájomnej dohode 

slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s ňou ju podpísali svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

Za prvý klub:    V ________________________ dňa ________________  

 

________________________________     ________________________________ 

       podpis l. funkcionára FO - FK             podpis 2. funkcionára FO - FK 

________________________________  Odtlačok  ________________________________ 

     jeho čitateľné meno a priezvisko   pečiatky        jeho čitateľné meno a priezvisko 

________________________________            prvého klubu  ________________________________ 

           jeho funkcia vo FO- FK                    jeho funkcia vo FO - FK 

 

 

Za druhý klub:    V ________________________ dňa ________________ 

 

________________________________     ________________________________ 

       podpis l. funkcionára FO - FK             podpis 2. funkcionára FO - FK 

________________________________  Odtlačok  ________________________________ 

     jeho čitateľné meno a priezvisko   pečiatky        jeho čitateľné meno a priezvisko 

________________________________            druhého klubu  ________________________________ 

           jeho funkcia vo FO- FK                    jeho funkcia vo FO – FK 

 


