
Pľenaiímatel': MESTO TURZOVKA

Zastupené: JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta
Sídlo: Stred č. 178,023 54 Turzovka
lČo: 00314331
DIČ: 2020553315
Bankové spojenie: Pńma banka Slovensko, a.s', pob. Čadca
Číslo úětu: 0Ż0461700215600
( d'alej len,, pr en aj ín ate ľ " )

a

Náiomca: T-seľvĺces' s. r. o Tuľzovka

DOHODA
o ukončení nájmu Veci Vymedzených Dodatkom č. 1

k Zmluve o nájme zo dřĺa01.05.2010

Jašíkova 17 8, Turzovka 023 54

Rudolfom Šobichom, konatęľom spoločnosti
44228414
2022745868
VÚB, a.s., pob. Turzovka
2s603 101s3/0200

obchodný registeľ okresného súdu Žilina' oddięl: Sľo, vloŽka číslo:

Sídlo:
Zastűpená:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Číslo účtu :
Zapisanźľ

50694|L
(ďalej len ako ,,nájomca")

CI.I.

Zmluvné stľany sa d oh od l i nauspoľiadanivzájomnýchvzťahov azuvedeného
dôvodu uzatvárajű Dohodu o ukončení nájmu veci vymedzených Dodatkom ě. 1 k Zmluve o

nájme zo dňa 01. 05. 2010 (ďalej len ako ,,Dohoda") , a to v prílohe ě.l8 zoznam
dlhodobého hmotného majetku - stľojov a zanadení v uvedenom rozsahu:

- Tľaktoľová kosaěka s prevzdušňovačom, snehová fréza Power, Krovinoľez, Kosačka
DAKR _ tanieľová, Traktor ToRo Z 149, Rozmetadlo veľké, Snehová fľéza Power Max)
v obstarávacej cene 2I.87I,7l EUR , viď. zápisnica o odovzdaní a prevzativeci.

Zmluvné strany sa dohodli na ukon č e n í nájmu majetku, ktory je predmetom
Dodatku ć,. l zo dňa 16.08.2010 v rozsahu pľílohy č. 8 v obstarávacej cene: 2l.87l,7l
EUR, ku dňu: 31.l2.20l7.

Pozemok časť parcely E-KN č:. 3297IlI _ zast. plochy a nádvoria ostáva aj naďalej v nájme
spoločnosti T- services' S.r.o Turzovka.
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CI. II.
Vrátenie majetku, strojov a zanadení 

_ v obstarávacej cene 2l .87 | .71 EUR, z nájmuspol' T-seľvices, s. r. o, Jašíkova l78,023 54 Turzovka, bolo schválené uznesenímMestského zastupitel'stva v Turzovke č. ló5 - 25/lO - 2O|7 na zasadnutí dňa 25. 10.2017 .

Stroje a zanadenia boli zakupené z finanč,ných prostriedkov mesta Turzovka, vedenév evidencii majetku mesta ' odpisy majetku vykonávalo a viedlo Vo svojomúčtovníctve mesto Turzovka'

Spoločnost'T- services' s. r' o Tuľzovka zabezpeěovalo pľavidelnú údrŽbu verejnej zelenev meste na zá'k|ade Zmluvy o nájme zo dňa 0l.05.20i0 a jej dođatku č. l v období odl7'08'20l0 ku dňu ukončenia nájmu.

Majetok z prenájmu bude fyzicky odovzda ný a prevzatý nasledujúci pracovný deň po dniukončenia nájmu a bude vyhotovená zápisnica.

-J
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CI. III

l ' Zmluvné strany po prečítaní Dohody o ukončení nájmu veci uvedených v Dodatku č. 1k Zmluve o nájme zo dňa 01. 05. 2010 spoloěne vyhlas uju, žetáto bola vyhotovená podľaich slobodnej a vážnej vôle, že jej obsah je dostatočne určitý azrozumitel,ný, aŽeokolnosti jej uzavretia sú pľosté bez akejkol'vek tiesne, ani za inak nápadnenevýhodných podmienok.

2' Dohoda o ukončení nájmu veci uvedených v Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa01' 05' 2010 bola zúčastnenJimi zmluvn;ými stranami bez pripomienok odsúhlasená,štafutárni zástupcovia zmluvných stľán sa zúčastnili jej hlasiteho prečítani a ana đőkazzhody o obsahu tejto ,,Dohody.. pridávajú podpisy.

3' Ostatné ustanovenia,,Zmluvy onájme zo dňa01' 05. 2OlO* ajej Dodatku č. l zo đňal6.08.2010 ostávajú bezo zmeny.

4' Dohoda o ukončení nájmu veci uvedených v Dodatku č. 1 k Zmluveo nájme zo dňa01' 05' 2010 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej ,u"r"in"niu nu *ebouom sídle mesta Turzovka.

5' Táto ,'Dohoda" je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č. 2lll20*O Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o ,-"n" a doplnení niekton-ých zákonov v znenineskorších predpisov.

6' Dohoda o ukončení nájmu veci uvedených v Dodatku č. 1 k Zmluveo nájme zo dňa01' 05' 20l0 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoých po jeden obdržikaždźtzo
zmluvných strán.



7. Prílohy: Zápisnica z odovzdania aprevzatia veci z prenájmu

V Turzovke, dňa ...t'./tr.,.fu./.t.....

Za prenajim^rtu,

JUDr. Ľubo/ír Golis
Primátoľ mesta Tuľzovka

Zanájomcu:
Rudolf Šobich
konateľ T _services' s.r.o Turzovka



WÚsek.uľj,,l,iľo
a5e čĺslo:
ł'(.l.ł. no n ĺ !!.t.ĺ zo l l

TURZOVKA
a spľá\ry majetku mesta

v rurzovke, oo^, .../!:..(!.....1.... zon

N
R

z Áp I S Nr C Az odovzdania a prevzatia veci zpľenájmu
od spoločnosti T- seľvices..".o ľ'u"'o'łu

V zmysle uzatvorenej Dohody o ukončení náilk Zmluve o nájme zo dňa'l ' 05' ,rrď , o,,iä"oi^"'W lľ:ľ:r;Wů]:ľTilľ":ŤH;",:stroje a zanadenia v uvedenom rozsahu: Traktorová kosaeka s prevzdušňovačom, snehováfréza Poweľ' Kľovinorez' Kosačka DAKR - tunĺ".ul, Traktor ToRo Z l4g,Rozmetadlovel'ké, Snehová fľéza Power Max) u ou.tu.ĺuu.J;;"; l.871,71EUR.
Sú to stroje a 

-zanadenta' ktoré boli prenajaté nájomcovi: spoločnosti T- services s.r.o' 
]ä:ľľ:'r'dů'ł1]1ŕtąssa8'";"žäílua"il;,ffi."ľLarr"tého dňa 16.08.2010 kZmiuve

l/ JUD.' Fran"r:łł;t:"h;;:ł"'úseku 
organizačného, správneho a vnútornej správy

2/ Mgľ. Anna Hľtúsová, referent správy majetku mestaMe no, prie zv is ko, funkc ia

3/ p. Peter Hroš, lidržbár mestą
Meno a priemisko

za úěasti n áj o m c u' kto4iłn je

ľ:l"Jffiĺ'lr. ľffi:äľś;?,"'ľ"ľ'"łť;;,'5:# 
,t78,023 

54 Turzovka, lČo: ąązzl458ó8,

boli dňa /'?"!t''ł'l'''#' zB(s fyzickyodovzdané a ptevzatéstroje a zanad,enia v rozsahu:



poznámka
Vyradená rok
20t6
ýy1ądęný rok
2015

Zlý technický
stav - návrh na
vyradenie r.
2017

Vrátené
z pľenájmu
mestu Turzovka

VýňiéřŤ85l4---
m2 - oSTÁVA

oCv€

0

6 062,8s

l 623,18

700.39

630.3s

9 689,17

530,1',ĺ

2 635,00

0

21 871,71

dátum
zaradenia

17. I 1.00

18.06.01

16.05.05

28.10.05

I 1. I 1.05

28.09.06

27.03.07

08.08.08

29.01.10

31.12.09

x

Úĺet

022101

028/0 I

023101

02210r

028/0 1

028101

023101

028t01

02210t

,023101

0031/01

x

druh
majetku:
NM/HM

HM

HM

HM

HM
HM

HM

HM
HM

HM

NM

x

Názov maietku

Kosačka na trár,rr

Kĺovinorez

Trakt.kosačka+prevzduŠ.

snehová fréza Power

Krovinorez

Kosačka DAKR.(tanierova)

Traktor TORO Z 149

Rozmętadlo vel'ké

Snęhová fréza Powęr Max

Os.mot.
YETI

Pozemok-Parcela E-KN č.
3297l/1 (časť MK
Jašíkova)

celkom

lnv
číslo

-s6z

t25r

t7
38

/, 7513

1552
I 890

2166

,/zoe0

t,Ú'

Techni..

Prebeľaiúci:

Meno, príezvisko , podpis ělen

ť'łęa .ľl!:!9. '

|1{ ł: ,ĺ'l::ľ'k t1?|ľĹ /

xt/k., T!ą,17íŁŁ tA
L

tsOdovzdávajúci / Meno, priezl

2

l,(l"łľ; F </ é/ C?
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UZNESENIE č.: 165-25ĺ10-aan

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo v TURZOVKE

N scHvAĽUJE

bez pľipomienok

Celkový počel poslancov łtestského zastupítel,stva v Turzovkę: l3Pritomnĺ na hlasovanĺ: I]
Hlasovanię ZA: l0' MU.Dr' Viera Eelková' Mgr' Rastislav Bakajsa, JUDr,.Maľtin Biľka, Marián Chudej,kai1fv ĺ"9ľ""' lng. Šreňn 

1ymľ1.e[,Ę' iänu"ilu;,ĺnoua,
Htasovanię PRoTl; oln*' 

Manill Mľavec' Pacdor' elconoraŇ"đ;#il' Ladíslav Šteĺniger
zDRŻ^Lsa hlasovania; 0
NEHLá'SOVAL!: 3' |vtg". Radoslav Hľuška, Mgľ. Kamit Kobolką Miroslav Rejda

JUDľ. GOLIS

Podpísłl dňĺ; . ĺ|. ?ł/ł

odnatie hnutel'ného majetku mesta Tuľzovka (ľrTou.ne stloje a zaľiadenia v hodnote: 2l '871,7l €,;'ä'ľil'Jľff ľ]''ľľ.ľ,'ľ;uľŤ,ľ3Tľŕ'ľł;':,Jl:ąľi:.*:,ĺľ,i:;ľŁi9,i:
0Ż354 Turzovka' lČo:ąązztąią, ätí.o{Y 

'ľlil;ý;hr,.en k3l.lŻ,20l7, Poeenrokčast,
ľ;ľř'ľ-,:'Tľ',l;rĺĺľí."' - '*'' Ąü anádvoľia ortĺuu_aj nad'alej vnájme spoločnosti T_
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Pľcnajímatel':
Sĺdlo:

Zastúpené:

IČo:
DIČ:

Nájonlca :

Sídlo:
Zastupená:
ĺČo:
DIČ:

ŕ]ankové spojenĺe
Císlo ťlčtu :
Zapísaná:

(il'aĺej len ako ,,ndjamca,,)

čl. l
Zmluvné strany

Mesto'I'uĺzovka
Jašíkova 178, Turzovka023 54
iV[iľoslavom Re'jcĺclrn, pľimátoľom nresta
003 I 433 I

202Asfi31s

DoDAToK č. 1k Zmluve o nájme zo dňa 01.05.20t0
/ $ 6ó3 a násl. občianskeho zákonnĺka v platno m znení/

ľ:ľ* spojenie: Dexia banka Slovensko, a's., pob. ČadcaCĺslo účttl: O2046l7aaŻ/5600
Úaaje k DPřI: prena.jĺtnatel, nie je platca DPH
ftl'alej ĺen ako " prenctjĺmoĺeĺ,,, )

a

T - seľvices' s'r.o.
Jašíkova l78, ľurzovka0Ż3 54
Ing. Lukášonr Šulekom _ konatel'om spoločnosti
442284t4
2a2Ż745868
VťiB' a,s., pob. -luľzovka

25603t01fi/a200
obchodný rcgisteľ okľesného sridu Žilina, oddicl: Sľo, vložka číslo5A694/L

Zmluvné stľany sa dohoĺlti na tomto ĺloĺlatku:

1./ v čl. ĺI / Predmetzmluvy
- Sa dopĺňa v bode 2 o d'aišiu prílohu : ,,pľí'lohu č. 8.. Zt)Znam nełurutel,ností,dlltodobého hmotného nrajetku, drobného dihodobého funotného nrajetku.

Mestské zastupitel'stvo v'I'uľzovkc ten{o dodatok č' 1 k Zmluvc o nájme zo dria 01.05'2010schváliio uznesenínr č. 5/2al0 zo dňa 13.08' 2010, čast, A, bod 4, v zmyslc Zákonao majctku obcí č. l38/l991 Zb., $ 9a, ods.9, pism.c

Zmluvné stratly pĺl pľečítaní doctatku č. l k znrluve o nájnre zo dťlaol.05.20t0 spoločnevyh}asujú' že telrto bol 
'ylrotovený pocll'a ich sloboĺlncj orazn"j vôle, Že jeho obsah je



clostatočtre uľčitý a zľozumitel'ný, aŽe okolnosti jeho uzatr'oľeniir sú pľosté bez akejkol'vek
tiesne, anj za irrak nápadne ner,ýhodtrých podmienok'
'ĺ'ento dodatok č 1 k Zlrrluve onájnre zo clňa 01.05.2010 bol zúčastnerlými zmluvnýrni
stranami bez pľiponlienok odsúlrlaserrý. štatutárlli zástrtpcovia zmluvnýclr sĺľán sa zĹrčastnili
jeho lrlasitého pľečítaĺlia a na dôkaz zlrody o obsalru tolrto dodatku k Zlnllve o nájme
pľicláva.iú podpisy'.

Neocldeliteľnou súčast'ou dodatku č. 1 kzmluve o nájme zo dňa 01.05.2010 je príloha č. 8
Zoznanl nelrtrutelireiro a hnutęĺ'ného rnajetku, ostatné ustanovenia zlnluvy ostáva.jťr bezo
zmeny,

I'ento dodatok č. 1 k Zmluve o ná.ime zo dňa 0l .05'20l 0 nadobúda platnosť a úěirrnosť dňom
jeho podpisu oboma zmluvnými stľanami, je vyhotovený v štyroch identických exenrplároch,
z ktoľých po dva obdrž,íkażclá zo zmlttvnýclr strán a tvoľí jej neoddelitel'nú sťrčast''

V ľurzovke, dňa'../ĺ:..ł..,..4!' |!' V Tuľzovke . dňa './(:.l: .p//

iłŤa\ ?| li'!Ć ': l,ł\:: i llll{ | ;!'('ł
*JiÝ lq|\LÝYĺ'. !

Za prenajimatel'a: 1

Mĺroslav Rejda * pľimátoľ mesta
Za nájomcu;
ĺng, Lukáš Šulek _ konatel' spol

Ptł tll) B liŽľ{Á Fl N /tN ('] N,ł x ouT RoLĺ
..t,t

''.ĺ.' ĺJ', !4"-!''*''..
.LłL.. l

. .l-r.,.,,.i.:-.r.,...". .

l-ř'
- 'r;, r!r ..',. , r r ;.' r .ri'ri,.r ;r':!r l;..:rt r r i,rrýr, i,,r ir'*:,rr*"



Príloha č. 8

Zoznam nehnutel'ností, DHM, DDHM

inventár
Číslo Názov malęt! -863 Kosačka na tráVu

65 norez
rakt.koSačka+prevz

1251 uŠ

nehová fréza

obstarávacia
ia cenav€

,' 17.11.0 1 374
8t01 18.06.0.ĺ 56

16.05. 6 06ą85

2t01 28.1 0 1 623 18
1 11 ,11.05

ajetku
M čet

38 Krovinorez

ka DAKR
't513 (!ąnier_o1ę;

Rozmetad

HM
TO RO Z 149;HM

28.09.06
27.03. I689,17
08.08.08

t ?,:. lt
| 1łł', É

.f ą 'l:': L'V'; )

-fetk

,ť*rt' ,

HM
HM

HM

|ł'

1

!'

7 ł

lo vel'ké HM

1

1

,x

,022t01

t023/01
I

:

I

iq9_311Ł'

I

29.01.101 2 6--t -- L/

31.12 22 308,81

r 46118,71

ą

8514 m2 :

I

//Jł/ /7 e
!ł, śľ ľ/ ľ4 €

hu,
ĺľ/z7"/z,

l/, lvÖ - c
(/, - /v' łľł7 14 €

-T-services' s.ľ.o.
Jašĺkova 1 78

- 023 54 TURZ;VKA
lCo:44228414 tĆ opĺ; srz0zzlłseog

Stľana ]



'r- ł{

vÝpls
z uzłleseniaMestského

UZNESENIE č. 5/2070

MESTSKÉ złsľuPITEĽsTvo

N sCHvAĽUJE

v Turzovke, konaného dňa 13.8.2010

,l\l
'i

I
i

{

4. Dodatok č' l k Zmluve o nájme uzatvoľenej dňa 0l'05.2010 medzi Mestom Tuľzovka a spol.T-services' s'r'o Turzovk a v'zmysle pruinl'Jl' 7-:sadľ'".páäí"lia s majetkom mesta, Cl. VII.,ods' l' písm' ď ' ako 1ľíľaa Ĺ"onŕ á*"bitného ,..t"ĺa .,rlĺlade so zćlk. omajetku obcí č|38/l99l zb, s 9a, ods. 
-l, 

iĺ.'n' cl,i zmyslepľedloŽeného návľhu.

Pľimátor mesta
Miroslav REJDA


