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MESTO ZLATÉ MORAVCE 

Zverejnené na internetovej stránke mesta 

-r..H.zotr ,,,...~ .„ ........... ........... ~ .. „ ..... .. ................... . 
DOHODA cl:ítum podpis zodpovedného zamestnanca 

podľa § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

o ukončení Mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 14. 09. 2015 

Zmluvné strany 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

a 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
Zapísaná: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

medzi 

I. 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 
00308676 
2021058484 
VÚB Nitra, 
33422162/0200 
(ďalej len „mandant") 

Ing. Jozef Balkó 
Jókelova záhrada 555, 951 78 Koliňany 
Ing. Jozef Balkó 
Obvodný úrad Nitra č. 430-30312 
43401228 
1026261522 
ČSOB Nitra 
4004359019/7 500 
(ďalej len „mandatár") 

II. 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli podľa § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na ukončení Mandátnej zmluvy 
uzavretej 14. 09. 2015 v celom rozsahu dohodou ku dňu 30. 10. 2015. Zmluvné 
strany dohodou ukončujú Mandátnu zmluvu uzatvorenú dňa 14. 09. 2015 bez 
toho, aby zmluvným stranám vznikli akékoľvek nové záväzky. 

III. 

1. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že žiadna zo strán nebude od druhej strany 
požadovať žiadne plnenie vyplývajúce z Mandátnej zmluvy uzavretej dňa 
14. 09. 2015 alebo v súvislosti s Mandátnou zmluvou uzatvorenou dňa 14. 09. 
2015, v dôsledku čoho mandatár nie je povinný okrem iného realizovať predmet 
zmluvy podľa čl. I Mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 14. 09. 2015 a mandant nie 
je povinný okrem iného zaplatiť mandatárovi odmenu podľa čl. IV. bod 1. 
Mandátnej zmluvy uzavretej 14. 09. 2015 alebo poskytnúť akúkoľvek inú 
kompenzáciu za činnosť, ktorú mandatár vykonal na základe Mandátnej zmluvy 
uzavretej dňa 14. 09. 2015. Žiadna zo strán zároveň nebude požadovať žiadnu 



náhradu škody alebo iné sankcie vyplývajúce z porušenia Mandátnej zmluvy 
uzavretej dňa 14. 09. 2015. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda je jedinou skutočnosťou, na základe 
ktorej zanikne záväzkový vzťah, založený Mandátnou zmluvou uzatvorenou dňa 
14. 09. 2015, pričom zhodne potvrdzujú, že nemajú žiadne nevyporiadané 
vzájomné nároky, ktoré by neboli výslovne uvedené v tejto dohode. 

IV. 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mandanta. 

2. Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží dva rovnopisy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si 
dohodu prečítali, jej ustanoveniam rozumeli a bez výhrad súhlasia s jej obsahom, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, 
právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu 
s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú. 

V Zlatých Moravciach dňa 

MVDr. Marta Balážová 
Za mandanta 

v . Y!.~ll:t. ..... ~.~Jf.. .~1.i:. dňa 

Ing. Jozef Balkó 
Za mandatára 


