
Dohoda o ukončení platnosti 
Mandátnej zmluvy na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného 

obstarávania
uzatvorenej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov 
Milan Baďanský, starosta obce 
00304948
2020662182

(ďalej len „Mandant" v príslušnom gramatickom tvare)

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán:

VO SK, a. s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
predstavenstvo zastúpené:
Ing. Branislav Šarmír, predseda predstavenstva

IBAN:
Bankové spojenie:

SK7211110000001098010008
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
pobočka zahraničnej banky

IČO: 45 647 291
IČDPH: SK2023073921
Spoločnosť zapísaná v: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5074/B
Email: info@vosk.sk
(ďalej len „Mandatár" v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II.
PREDMET DOHODY

Zmluvné strany sa týmto dohodli na ukončení Mandátnej zmluvy, uzatvorenej dňa 23.07.2018 
(ďalej aj len „zmluva“) s predmetom plnenia - zabezpečenie verejného obstarávania k zákazke 
„Odvoz a likvidácia odpadu v Obci Miloslavov" (ďalej aj len „zákazka“) v súlade 
s článkom VII. bod 1. tejto mandátnej zmluvy.

Článok IH.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú voči sebe žiadne záväzky alebo pohľadávky.
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Táto dohoda bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle všetkých 
účastníkov, ani jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a 
ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.

Účastníci si dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, pričom zároveň vyhlasujú, že boli 
riadne oboznámení s právnym ako aj skutkovým stavom súvisiacim s dohodou a na znak 
súhlasu dohodu vlastnoručne podpísali.

Táto dohoda sa povinne zverejňuje v zmysle §47a Občianskeho zákonníka a podľa §5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych predpisov. 
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na web stránke mandanta.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mandanta. Od podpisu tejto 
dohody sú ňou zmluvné strany viazané.

Dohodu je možné meniť alebo zrušovať len písomne.

Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zmluvná strana po jednom rovnopise.

Mandant:

Miloslavov dňa% a M
Mandatár:

Bratislava dňa y# "M. 2^

Milan Baďanský 
starosta
Obec Miloslavov

'tylOSV

VO SK.a.s.
VDCRWÉ OHSTAJUVaNUÍ 
fciJlXTWtJínCKE -ýiKCIE 1C DPM: í 

115WJZáhradnícki i

IČO:
DIČ:

45 647 291
2023073921
SK2023073921

Ing. Branislav Šarmír 
predseda predstavenstva 
VO SK, a. s.
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