Dohoda o ukončení
Zmluvy o zastupovaní v poisťovacích záležitostiach uzatvorenej

dňa

04.09.2003

Článok I
Zmluvné strany

Zmluvná strana 1 :
Sídlo:
Zastúpené:
Telefón:
Bankove spojenie:
číslo účtu:

IČO:
DIČ:

Zmluvná strana 2 :
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:

Mesto Trenčín
Mierové námestie v 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
032/6504 111
Dexia Banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín
0600536001/5600
OO 312 037
2021079995

MPS, s.r.o.
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
Marekom Dobiašom, konateľom spoločnosti
35 750715

Článok II
Ukončenie

zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o zastupovaní v poisťovacích záležitostiach
uzatvorenej dňa 04.09.2003, predmetom ktorej bolo zastupovanie mesta Trenčín
spoločnosťou MPS, s.r.o. pri úkonoch potrebných k uzatváraniu alebo spravovaniu zmlúv
resp. asistencia pri likvidácii poistných udalostí a poradenská činnosť s tým spojená.
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Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán
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Článok IV
Záverečné

ustanovenia

1. Táto dohoda je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvná strana 1
prevezme tri rovnopisy a zmluvná strana 2 jeden rovnopis.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu prečítali , porozumeli jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy s dostatočne zrozumiteľné a určité na
znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a podpísali.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne na základe/, doho~"y zmluvných strán v zmysle
§ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom .. ct.f....Q7.~1011.
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