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    Dohoda o ukončení  

Mandátnej zmluvy zo dňa 12.09.2019  

 

uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

uzatvorená medzi: 

 

Mandant:   Obec Raslavice 

Sídlo:   Hlavná č. 154, 086 41 Raslavice 

Zastúpený:    Marek Rakoš – starosta obce 

IČO:   00322521  

DIČ:    2020624606  

Kontakt:   info@raslavice.sk, 054/479 22 22 

(ďalej len ako „mandant“) 

 

Mandatár:     MEDIINVEST Consulting, s.r.o.      

Sídlo:      Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš 

Kancelária:    Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov  

Zapísaný:    OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. číslo: 22857/P      

Zastúpený:    Ing. Dana Jenčová, MBA - konateľ 

Kontakt:    sekretariat@mediinvest.sk,   +421 948 635 525 

IČO:           45 483 078 

DIČ:     2023019911 

IČ DPH:     SK2023019911 

Bankové spojenie:       VÚB, a. s. 

IBAN:     SK94 0200 0000 0027 3358 1251 

(ďalej len „mandatár“) 

 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2019 Mandátnu zmluvu, ktorej predmetom bolo 

výkon verejné obstarávanie pre mandanta metódou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.  o 

verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a že mandant zaplatí za vykonanie 

verejného obstarávania mandatárovi odplatu v zmysle ustanovení tejto zmluvy v rámci 

projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Raslavice na 

základe cenovej ponuky cenovej ponuky zo dňa 26.08.2019 predloženej v rámci procesu 

verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v platnom znení. 

2. Zmluvné strany sa týmto dohodli na ukončení Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi 

zmluvnými stranami dňa 12.09.2019, a to ku dňu 31.05.2021. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že voči sebe žiadne záväzky, a teda nebudú si nič dlžné. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

podpise dohody obidvoma zmluvnými stranami jedno vyhotovenie.  

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu tejto dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  

Za mandanta:      Za mandatára:   

V Raslaviciach dňa ...............               V Prešove dňa ........................... 

 

 

....................................................        .................................................... 

              Marek Rakoš                                                     Ing. Dana Jenčová, MBA       

        starosta obce Raslavice                      konateľ                                                                      

       MEDIINVEST Consulting, s.r.o.  


