
Dohoda o ukončení spolupráce

medzi zmluvnými stranami:

Mandant:
Sídlo:

IČO:

Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:

(ďalej len Mandant")

Mandatár:
Sídlo:
IČO:

DiČ:

Mobilný telefón:
E-mail:
WEB:
Zastúpený:

Obec Halič

Ulica mieru 66
98511 Halič

00316091
047/4392637,0907858440
Vladimír Rehanek, starosta obce
starosta@obechalic.sk

a
Project Partners, spol. s r.o.
Jégeho 8
44634595
222794565
0908459524
projectpartnersspolsro@gmail.com
www.projectpartners.sk
Branislav Jurča, konateľ spoločnosti Project Partners, spol. s r.o.

(ďalej len "Mandatár")

Článok I
Úvodné ustanovenía

Zmluvné strany uzavreli v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka Mandátnu zmluvu, podľa
ktorej Mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve mal vykonať pre Mandanta na jeho
účet a v jeho mene činnosť spočívajúcu v kompletnom zabezpečeníprocesu verejného obstaráva
nia v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre projekt s
názvom: "Rekonštrukcia verejného osvetlenía obce Halič" a Mandant mal zaplatiť Mandatárovi
odmenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Mandátna zmluva bola podpísaná 29. apríla 2013.

Článok II
Premet dohody

1. Predmetom tejto dohody je ukončenie spolupráce definovanej v zmysle Článku I uvedenej
mandátnej zmluvy z dôvodu vzniku okolností na strane mandatára, ktoré znemožnili
mandatárovi plnenie záväzku voči mandantovi vyplývajúceho z definovanej zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením v Článku I definovanej spolupráce nevzniká ani jed
nej zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strany akýkoľvek záväzok, resp. pohľadávka, či už
finančného alebo nefinančného charakteru. Všetky vzájomné záväzky a pohľadávky podpísa
ním tejto dohody sú pre zmluvné strany uzavreté a po podpise tejto dohody neopodstatnené.

3. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení spolupráca ku dňu 31. júla 2013
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Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť

deň po zverejnení na webovom sídle mandanta.

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po pod
pise dva rovnopisy.

3. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Táto Dohoda je uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola uzav
retá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Zmluvné strany si túto Dohodu
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručnepodpisujú.

V Haliči dňa t.'f.:t. '1&f~

Mandant:

Obec Halič

V Bratislave dňa .~"r:;. C'7. -U79'3

Mandatár:

o. :u_

rtners

. s r.o.


