
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy 
na výkon stavbyvedúceho uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,  

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
Zmluvné strany 
Mandant:  
Obchodné meno/Názov:  Stráne Invest RSP, s.r.o. 
Miesto podnikania/sídlo:  Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 
V mene kt. koná:  Ing. Zuzana Pitoňáková, konateľ 
IČO:     51 930 889 
DIČ:     2120834782 
IČ DPH:    SK2120834782 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Kežmarok 
IBAN:     SK38 0200 0000 0040 0836 6056 
 
a 
Mandatár:  
Obchodné meno/Názov:  PJ-STAV s.r.o. 
Miesto podnikania/sídlo:  Starý trh 37, 060 01 Kežmarok 
V mene kt. koná:  Ing. Juraj Pisarčík, konateľ 
IČO:     44 502 028 
DIČ:     2022723582 
IČ DPH:    SK2022723582 
Bankové spojenie:    
IBAN:      

Článok I 
 

Zmluvné strany uzavreli dňa 4.8.2021 Mandátnu zmluvu na výkon stavbyvedúceho (ďalej len 
„Zmluva“). 

 
Článok II. 

 
Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy, a to ku dňu 17.11.2022.  
 

Článok III. 
 
1. Ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy podľa článku II. tejto dohody o ukončení Zmluvy 
zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy o výkone stavbyvedúceho.  
2. Mandant prehlasuje, že neexistujú voči Mandatárovi žiadne záväzky vyplývajúce z 

predmetnej Zmluvy. 

Článok IV. 

 

1. Táto dohoda o ukončení Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle. 

2. Dohoda o ukončení Zmluvy je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých mandant 

obdrží jedno vyhotovenia a mandatár obdrží jedno vyhotovenie. 



3. Táto dohoda o ukončení Zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu o ukončení Zmluvy riadne prečítali, jej 

obsahu porozumeli a že táto dohoda o ukončení Zmluvy nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

iných nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojím 

vlastnoručným podpisom. 

 

 

V Stráňach pod Tatrami dňa: 17.11.2022 

 

 

Za mandatára: Ing. Juraj Pisarčík:   Za mandanta: Ing. Zuzana Pitoňáková 

 

 

 

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

 


