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Dohoda o ukončení platnosti Mandátnej zmluvy 
zo dňa 25.02.2011 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
 
Mandant:  Obec Malé Dvorníky 
sídlo:   Dunajskostredská ulica 153, 929 01 Malé Dvorníky  
štatutárny orgán: Ing. Zoltán Marczell, starosta  
IČO:   00800210 
DIČ:   202111234 
 
(ďalej len „Mandant“)  
 
a 
 
Mandatár:  PP & P Co., s.r.o. 
sídlo:   Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 
štatutárny zástupca: Ing. Lucia Veselská, konateľka 
IČO:   35933852 
DIČ:   2022000937 
IČ DPH:  SK2022000937  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:  2624735119/1100 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 35907/B 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany uzavreli dňa 25.02.2011 Mandátnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej 
predmetom je realizácia verejného obstarávania v rámci projektu mandanta „Zabezpečenie 
separovaného zberu odpadov v obci Malé Dvorníky vybudovaním zberného dvora“, a to: 

- Podlimitná zákazka na dodanie tovaru – technika na odvoz kontajnerov 
- Podprahová zákazka na dodanie tovaru – kontajnery 
- Podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

uvedených v bode 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. Zmluvy. 
 

Článok I 
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 6.2.2 Zmluvy dohodli, že platnosť Zmluvy končí 
súhlasným prejavom vôle oboch zmluvných strán dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu ukončenia platnosti Zmluvy došlo k plneniu bodu 2.1.3. 
Zmluvy - Podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác, na základe čoho bola 
mandantovi fakturovaná odmena podľa bodu 4.1.3 Zmluvy v sume 2 500,00 Eur s DPH. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že nedošlo k riadnemu plneniu predmetu Zmluvy v bode 2.1.1, 
2.1.2, na základe čoho nevzniká mandatárovi nárok na odmenu. 

 
Článok II 

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
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2. Táto dohoda nadobúda účinnosť v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 
v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
jedného zo zmluvných strán. 

3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná 
strana obdrží dve vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu uzatvoriť, túto dohodu si pred jej 
podpísaním prečítali a jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, bola uzavretá na základe ich 
právnej slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
svojím podpisom. 

 
 
 
Malé Dvorníky dňa 20.02.2015    Bratislava dňa 20.02.2015 

 
 
 

 
 
   podpísaná       podpísaná 
 

__________________________    ___________________________ 
mandant       mandatár  

     Obec Malé Dvorníky           PP & P Co., s.r.o. 
Ing. Zoltán Marczell, starosta          Ing. Lucia Veselská, konateľka 

       
 
 


