
DoHoDAč.3l20l7
o ukončení Zmluvy o postúpení pľáv azáväzkov č,.5lŻ0II

vyplyvajú cích zo Zm\uvy o umiestnení a prevádzkovaní bankomatu zo dňa

Ż4.5.2004
a jej dodatku č. I zo dńa 15.6.2011

čl. ĺ
Zmluvné stľany

Pnsfrrnca ( postupujúci pÍźLVa azáväzky vyplyvajúce Zo Zm|uvy o umiestnení a

prev ádzkov ani bankomatu uzatv or ená v zmysle par.269 ods.2 a par.26Ż ods.l obchodného

zákonníka v platnom znęnizo dňa24.5.2OO4 a jej Dodatku č. 1 zo dřla 15.6. 201l. )

Názov: MESTO TURZOVKA
Zastúpené: JUDľ' Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta

Sídlo: Stred ě. 178,023 54 Turzovka
lČo: 00314331
DIČ: Ż020553315
oprávnený k podpisu : JUDr. Ľubomír Golis, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pob. Cadca

Číslo účtu: 020461700215600
(ďalej len,, postupca" )

Postupník: ( preberajúci práva azáväzky vyplyvajúce zo Zmluvy o umiestnení a
p.*aa'to'"*i uunLo*át,, ,r^t,ro..ná v zmysle par. 269 ods.2 a par.262 ods.I obchodného

żákonníka v platnom zĺeni zo dńa24.5. 2004 a jej Dodatku č. 1 zo dňa l5'6. 2oII .

Názov:
Sídlo:
Zastupená:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie

Číslo účtu :

Zapisaná:

T_seľvices' s. ľ. o Turzovka
Jašíkova 17 8, Turzovka 023 54

Rudolfom Šobichom, konateľom spoločnosti
44228414

2022745868
VÚB, a's., pob. Turzovka
2560310153/0200
obchodný register okľesného súdu Ži\ina, oddiel: Sro, vloŽka číslo:

s0694lL
(ďalej len ako ,,postupník")

Čl. u.
Pľedmet dohody

1. Predmetom tejto ,,Dohody" je ukončenie zmluvného vzťahu vymedzeného Zmluvou

o postúpení prttv azáväzkov č. 5l2OI1 vypl;ývajúcich Zo Zm\uvy o umiestnení a
pľivádźkovaní bankomatuzo dňa24.5.2004 a jej dodatku č,.I zo dňa 15.6.2011 , a to

d o h o d o u zmluvných stľán ku dňu 3I.IŻ' Ż0L7 .

Ż. Ukoněęnie zmluvného vzťahuje bezodplatné.

3. Mesto Turzovka ako vlastník nebytových priestoľov nachádzajúcich sa v Budove MsÚ
č.s. 178 v Tuľzovke ukončilo nájomný vzťah so spoločnosťou T _ services' s.r.o , so sídlom:

Jašíkova I78, O23 54 Turzovka dňom 3I. 12.2017 dohodou zmluvných stľán vzmysle

Uznesenia ě. 166 - 25lI0 - ŻOI7 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Turzovke

konaného đňa Ż5.I0.20l'7'



4. Nasledujúci deň po dni ukončenia zmluvného vzťahu, t.j. od 0l' 01:..2018 prechádzajil

všetky prává a záväziy z postupníka : T _ services, S.ľ.o' so sídlom: Jašíkova |78, 0Ż3 54

Tuľzovka, ICo: 4422745868 na postupcu: Mesto Tuľzovka, so sídlom: Stľed 178, 0z3 54

Tuĺzovka, lČo: oo: I433L

5. Vyúčtovanie nákladov za s|uŽby spojené s nájmom. nebýových priestorov za rok Żoĺ7

(elektáckú energiu, teplo' vodné , stočné, odpad ) vykoná Postupník (T _ services' S'r'o

Ťurzovka) a vyfakturuje nájomcovi najneskôr do 30.06'2018.

Čl. Il
Záveľećné ustanovenia

1. Táto ,,Dohodď' nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka' v

súlade so zákonom č,. 4OlL964 Zb. obč:íínsky zákonník v znení neskoľších predpisov, ktorým

sa menia a dopÍĺajú niektoľé zákony.

Ż. V prípade, że tźúo,,Dohodď' nestanovuje inak, ńadia sa práva a povinnosti zmluvných

stľán príslušnými ustanoveniami občianskehô zákonníka a obchodného zákonníka v platnom

zĺeni.

3' Táto ,,Dohodď' je vyhotovená vtroch rovnopisoch, zktoých každá zmluvná stľana

obdržíjeden rovnopis dohody.

4. Zmluvĺé strany na znak súhlasu s touto ,,Dohodou", ju ako prejav 9vojej slobodnej

aváŽĺej vöIe, určitó azrozumíteľne, nie v tiesni aĺię za nápadne nevýhodných podmienok ,

vlastnoručne podpisujú.

V Turzovke, dňa: .ft .:.ft .:.łĺ' !'f,..'
//

V Tuľzovke, dňa:
/? ĺł, lł1ľ

l -servlces' s.r.o l urzovka, postupnĺk
Rudolf Šobich, konateľ

M
JUDr

l gL Lw v Í\łL, PUstuPUi1.
Ľubomft Golis, pńmátoľ mesta

ľ

Nájomca: Dexia banka Slovensko, a. s., Hodžova 11,010 01 Żi|inu,lčo: 315 759 51'

Na znak súhlasu s touto DoHoDoU č.3l2}t7 o ukončení Zm\uvy o postúpeni práv

azáväzkov č:.5l2OI1 vyplývajúcich zo Zm\uvy o umiestnení a prevádzkovaní bankomafu zo

Peěiatka a podpis nájomcu

Nájomca berie na vedomie, Že mesto Turzovka, so sídlom Stred 178, oŻ3 54 Turzovka' [Čo:

00314331 ako vlastník a prenajímateľ nebýových priestoľov ĺachádzajucich sa vbudove

MsÚ v Turzovke, čs' 178, nie je platcom DPH'

/ __\



Í -seł'|. ;Ĺ tj.:l,, Ś''!,.i.
r,li.-r',.:l !/r

023 J{ TURZOVKA
lĆ() ]1228.: l-l ,a Doř1 S(.'Ü2.]'' jđb8

ZN'ĺI'ĹivA Ć:5lŻ0lt
o postúpení pľáv a z,ív|izkov v1'plý'vajúcich zo Znlluvy o umiestnení a prevrĺĺtzl<ovaní

bankomatu uzatvorená l/ Znryslc par.Ż69 oĺls.2 a par'Ż6Ż oĺls'l obchoĺlného zákonníka
r' plttnom zneni'Lo ĺlňa 24'5'200'l

Čl. ĺ
Zmluvné stľany

t' Pĺlstupca ĺptlstuptrjúci pľár'a azáváz'k1, vy''plývajucich Zo 4;ľ.,lwy o ttmíestnení
a prcr,ádzkovanĺ bankomatu tlzatvorcná ĺ'znrys\e ptlr.Ż69 ocls.2 a par.26Ż ocls'1 Obchodnóho
zákorulíka v plattronr 'znenÍ zcl dlia 24.5.20{)4.;

Mesto Turzovka
Jašíkova l78, Turzovka
7astúpená: Miľoslav Rejda - pľimátoľ mesta
ICO:00314331
DIČ: 20205533 l5
Bankové spojenie: Dexia banka Sloveľlsko, a.s., pobočka Čadca
Číslo účtu: OŻa46n 00215600

2. Postupník (preberajúci práva azáväzky Zmlvvy o umiestnení a prevádzkovaní bankomatu
uzatvorená v zmysle par.Ż69 ods.2 a paĺ.Ż6Ż ods.l obchodného zákonníka v platnom znenĺ
zo dťla24.5.Ż0a4)

T - services, s,r.o.
Jašíkova 178, Turzovka
7'astupená: Ing, LukáŠ Šulek - konatel' spoločnosti
ICo:44 Ż28 4l4
DÍČ:2022745868
olČ oprĺ: sK202Ż745868
Bankové Spojenie: VlJB, a.s' pobočka Turzovka
Číslo účtu; 25603 l 0 l 53/0200
Zapísanä: v oR okľesného súdu Żilina, odĺliel: Sľo' vloŽka číslo: 50694/L

sa dohodli na tejto zmluve

CI. TI

Predmet zmluvy

1' Postttpca má ako prenajímatel' podpísanťr Zmluvu o o umiestnení a prevádzkovaní
bankomattl uzatvorená vzmysle par.269 ods.2 apaľ'262 ods.l obchodného zákonníka
vplatnom znení zo dňa Ż4.5.2004 (d'alcj len Zm|uva oumiestnení aprevádzkovaní
bankolnattt), ktrlľej pľl'dmeton] je umiestnenie a pľevádzkovanie bankomatu Banky
v prĺesttlrtlch htlĺJovy lvĺsĹ| nreclzi Mestom Tuľzovka a Dexiou bankou Slovensko, a's'' Kópia
tejto zmlur'y o umiestnení a prevádzkovaní bankomatu tvoľí prílohu tejto zmluvy'
2. Pustupca postupuje aptevádza vŠetky práva a zár'ĺizkl' vyplý'vajúce z pĺrz.ície prenajínratel'a
pocll'ł 7'n\vvy o umiestneníaprevádzkovaní blrnkoĺrrattt uvc'rlellej v Čl. l tlds' l tejto znrlur'1'
postupníkovi. a to driom 1 .4'201 l .

3. Postupnĺk ti_nlto prr'bĺ-.rá všetky priiva a ziiviizky vyplývajťrcc z pozície prenajímatel'a podl'a
zmluvy uvedcllej v ť'l ĺĺ tlds. l tejto ztrrlrtrv dlrttm l.4.201l.



4' Zásttlpconl vo 
'e'ciach tcchrrických u postupníkir Sa stanovtlie Ing. t,ukáŠ Šulek, č.tel041/4209 34j,0915 842 szz, e.r._" bivUr.or rrU.

ľ l. t,, ĺ nllp i'u'*,. 
" 

*,,

l' Ptlsltlilr_-llic l]ľl'l\' lr ziit lizkor'' pľenajínratel'n z'r,lurr1. o ttnriestnení a pľevácĺzkovaníbank ('lllír(tl ľ,,,Íl'ĺr l ľi ttl ztll l rlr, ;.,l";äĺ,.lr"ć bezoclplatne.

CI.IV
Z,áv er ečné ustan ov en ia

i;'fi':łľł::T:::T]ii,T]i-.x'tilłnenia 
zmluvy budú t'yhotovené len v písomnej fbnne a pĺ;

2' otĺĺz-k1'' klĺlľé nie sú upľa'enr-i 
'tĺ.-jto zľllltlr,c sa budú riacljt'prísluŠnými ustanoveniamiobćirrnskl.ho ziikonll ĺka o i.lh.lu,.Ĺ.,*l*''rĺľnnnĺľĺ,

3' Zmluvné strany prehlastrjú, Ž; ;i;" uzatvoľili na základe ich slobodncj vôIe, zmluvancbola t.'itvtctii v tiesni z'a i'ipaclll. ,r.v.r_lr,rcł,ý,rľ, p,r.i"-,ĺ..n"r., znlltlr'u si prečítali, jcj obsahupĺrľoztllllcli a nĺt znitk súhlasu znrlu'tl bez akl'cik,-'ŕ'.k ;ihř; porlpistljú.{''ľáto znlluvaje r'1'lrotĺtvcnĺi 
"1'i.,i"l' ''1'l'otovcniaJ, ľäl.l,ĺ r" znllur'ných stľán dostłne poj;;i'ľ'lll"'r'cnia a nájĺlmc:a 

'li-l; J;;t;n. i.ĺnn "y;L",,,-='ĺ., prićtlm všetky majú platnost,
5. Zmluva nadobťlda ťtčinnost' dňom 1.4'20ll 

'

V Turzovke ana' :.||.,..,1.''í]Q :4'
i \l : S'-ł l i ľ,IJ!,'ii,Ą

.. ^t'\ - t

-' ] 'łL) )i

lvllr LrJrąv r\trJLtą

primátor mesta

Prevádzkovatel'

T'seľvic(l5'- ,!i'!" ĺr '
Jas|kcl'ta l í )

023 54 TURzovKA
lČo, ałizlłtł lĆ Dĺ'H SK2c22/ł58ôg

Prevádzkovatel'Dexia banka Slovensko, a.s,, [Iodžova ll, ŽťlinaOl0 0l na znak súhlasus totlto Zmluvotl o postúpení práv u)árark , 
"ypii""ŕ"i.l' zo Zmluvy o umiestnenía prer,ádzkovaní bankonratu 

1 u pôopisuje

rrlě'. Lul\ć15 Jĺ.lĺtrr\
konatel' spoločnosti

Dexia banka S lovensko, a.s.



Z mlu v a o umiestnení a prevőńzkoyaní bankomatu
uzatvoľená v zmysle par.Ż69 ods.2 

" 
p". 262 ods,| Obchodného zákonníka

v platnom zmení

medzi

Mesto Tuľzovka ĺČo: oo: 14 33I
Stred 178
023 54 Turzovka účet: aŻ046l70a2/560a

Peňažný űstav: Dexia banka Slovensko, ô.S.zastupená: Miroslavom Rejdom, pľímátorom'..tu
ďalej ,,Paľtneľ"

a

Dexĺa banka Slovensko, a.s.
Hodžova 1l
010 0l Žilina
zastupená:

Marc Lauwers, prezident
Gęrnot Daumann, viceprezident

zapísaná: v obchođ. registrí okresného súđu v Žiline,oddiel: Sa, Vložka číslo l48/Lďalej,,Banka'í

1. Predmet Zĺĺůuvy a trvanie Zmluvy

l 'l ' Zrnluvné strany sa dohodli na umiestnení a prevádzkovaní bankomatu lďalej
len ,,zańadęnie'7 Banky v priestoľoch budovy Partnera.

l'2' Partner je vylučným vlastníko* nehnuteľnorii, budovy číslo súpisné l78,
zapísanej na liste vlastníka č.I34l, paľcela č.2, katastnílne územie Tuľzovka.l.3 Zmluva sa uzaiviĺra na dobu neurčitu.

2. Technické podmĺenky umĺestnenĺa zaľĺadenia

2.1'Partner srihlasí a umožní
a'l umiesürenie zariadenia podl'a poŽadovaných ínštalačných podmienok banky,
b'l umiesErenie zariadenia porľebńeho na komunikáciu /linka k .łĹ,TPC/IP, Euľotel

alebo satelit alebo p.*ł linkď
c./ umiestnęnie oanačenia pođl'a bodu 5
d'l lokálny rozvod komunikačnej linĘ od lokálnej ústredne /satelitu a pod./ po

bankomat

ICO: 315 759 5l
lČ ľpu : SK20203 7Ż54t
účet: 1 86001/5600

I



-t

2.Ż.P artneľ pornôže pri
a l ziskavaní potrebných povolení na stavebné a iné úpravy
b.l rea|izttcií daných ťrprav

Ż'3.Zariadenie, komunikaěné zariadenie, označenie ostáva vlastqíctvom Banky

Partner sa dopredu vzd,áva akéhokoľvek práva na uveđené zaríadenia'

3' Finančné podmienky umiestnenia zariaĺlenia

Finančná stránka sa stanovtrje nasledovne:
3' l 'Náklady na inštaláciu lrradí Bal*a'
3.2.Náklady na prevádzku samotnélro zariadettia hľadí Banka ldotácie atď .l .

3.3.Naklady na prevádzku komunikácie /spojenia X.25, Euroteli lľadí Banka.

3.4'Náklady na inštaláciu štandartnélro označenia hĺadí Banka.
3'5.Náklady na spotrebovanú energitr tľadi Paľtner. Tieto bude refakturovať Banke

spoločne s vyúčtovaním dodávky tepla l kľát roěne v mesiaci apríl -máj

k al ęndárnelr o roka za pre dclr ädza1 űci k al e n clárny rok.
3.6.Partner sťrlrlasí s umiestnením

i l zariađenia

'' iil komunikaěnélrozaľiadellia
i i i l onačenia zariadenia podl'a bođu 5

Za cenlr dohodou 2. 1 95,-Slďmesiac,
l.l .ubrada za umięstnenie zariađęĺli podľa bodu 3.6. bude vykonaná Bankou na ťrčet

Partnera 0Ż04617002/5600 vźdy do 5' dlia v mesiaca.

4. Prevádzka zariadenia

4.1 .Banka sa zaväzuje, Že bude prevácĺzkovať zariaďeníe Ż4 hodín deme' 7 clnĺ v týŻdni,
okrem nutných qýpadkov spôsobených Vyśśou mocou a časom nutným na vykonanie
opravy, resp. dotacie zariadenia.

4.Ż.Partner sa zaväzuje udrŽiavať v blízkosti lniesta ínštalácie zĺviadenia 24 lrodinovtl
sluŽbtr' Povinńosť tejto služby v spojitosti so zariadením brrde najrnä:

a.l bránit'rrepovolaným osobánr v neštandaltnej manipulácií so zariadenítn' ako aj

s komunikačným zaríadenítn
b./ zasialrnuť v prípade pokusov o poškodenie, zneużitie zariađerua, kornunikaěného

zariadenia a oznaćenia , z vnťrtornej ai vonkajšej strany, zasiahnutím sa rozrunie
osobrrý zásah, spustenie alarlntt' kontaktovanie polície a pod'

c./ kontaktovat' Banku v prĺpad e, Że zuiaclenie nie je v poriadku, rr'-ýpadok spojenia ,

nedostatok pefiaa, nespľávna funkcia a pod., pokiaľ má sluŽba indície o takejto
situácií. Cieľom je skvalitnenie monitoľingu prevádzky bankomatu a následné
rrrýcl'rlenie potľebnýclr zásalrov' Tieto oznarnovacíe funkcie Partnera sťr

infoľrnatívn e, bez sankčnéh o postihtl.

a

l



4 3 Partner veclołný si nákladnosti inštalovaného zariađeniasúhlasĺ s ým, Źe'.
a / nebude nijako klást' prekážky prevádzke zariadęnia pre vśeftých rnoŽnýclr

klientov
b''i lrtl..ĺc ttłpotlláhttÍ' pri čo na;iy'śśej efektĺvnosti vyrrŽitia zaľiadeĺlia

4'4' Paľĺllt'l ĺlle .je ĺlpt'tiv'ltr''ný robii'irkcktll'vek zásahy do zal'iacle ttí, kollltnikačné1ro
zilI'lłdenia a označenia a takéto zasahy povolí vykonat'iba osobám oprávnenýrn
Bunkou

5. označenie zariadenia

5.1- Partner sťrlrlasí s bezplatným označeníln zaľiadenia:
a'l štandartný svietiaci panel Bankonlat Dexia utlliestlletlý vo vllodnom

r'vltlitę-lholll/ príestoľe na buclove, kcĺe.1e tlntiestllené zal-iaĺlenie
b'l s iĺrým oalačoIlítn zaríadenia l-oľmĺłtl fulíí' tubuliek a poclobne na /v btrdovec'l s označenĺm t'ormott doportlcerrýclr tabtrliek v priestoroclr v okolí buĺJovy

Partneľil, po dolrĺlde s Bĺurkotl o mieste inštaláôie tabulięk' tabule buclti
informovať o existencii zaľiaclenia v priestoroch Partnera.

6. Bfektívnost' zariadenia

V pľíl;acle' Že Parťneľ sp'lní všetky poclrrlienky Zmluvy' Baĺúla mtlsi pľellechat"
zar'iaĺlenie v pľevádzlĺyschopnolrr stave rninirnáIne 6 měsiacov odo ĺllia ínštaláciezanađeĺlia, kecĺy sa overí efektívnosť prevádzky zaríadenra v danom mieste'

6.1

7. Zmena a zánik Zmluvy

7 'l ' 7'ľnlĺtvu možno rłrerrit' alebo doplnit'len písornným dodatkorn, podpísaným
šlattrtárnyrni zástupcalrri oboclr stl.árr'

7 '2' Znlwtl moŽno ukončit'písolnnotr dohodotr zmluvných strán alebo písomnotl
v'ýpĺlveďcltr jednej zo zmlvvnýclr stľán a to aj bez uvedenia cĺôvodu. Výpoleclná
lehota je tľojrnesačná a zaěína plynút' dť'lorn joručenia písonulej výpovecle 1ednejzo zmlttvných strán dľtlhotl ztnlttvnott sfi'iinou na adľestt uvedeňú v zálrlavĺ tejtoZmlvvy' Banlĺa.ie oprávnená zaľiadenie tĺemontovať kedykol'vek v časc: plyntrtiavÝpoveclllej lelroty. Náklad.v na uvecĺerlie brrdovy Paľtneľa do vyhovtryticelro stavttlrradia obe zmluvné strany kazclá v polovici

7'3' Platnost' tejto zrnlt'vy j; lrloŽné trlĺončiť odstťrpením od zmluvy s ĺtčinnost,ou
oc1stťlperlia ku dňu donrčerrił odstupenía dnlľre3 zmluvnej strane a to v prípadepĺlľtlšcnia tlstanovení tejto zln.lrlvy. Náktady na üvedenie budovy partnera do
'u'vlrovtliťtcclro stavtt hľacĺĺ tá zrnlLlvná sĺľana, ŕtorĺ Zmluvu porušila.



8. Závereć,né ustanovenia

8.l . Znrluvné strany sa dohodli ż.e otázky v zmluve výslovne neupravené sa riadia
ustano veniami obclroclného záko nníka.

8.Ż. Zmluva je vyhotovená v štyroch ľovnopisoclr, dva obdrží Banka a dva Partnęr.
8 3 Zrnluva je platná a űć,inná dňorn .iej poclpĺsania oboĺn a zmluvnými strananli
8 4 V prípade doručovania písolnnosti sa v pochybrrostiach má za to, Źe písolnnost'

bola zlnlrrvnej strane cloručená tľetím clňoln po dni.;ej odoslania drulror-l zmluvtrou
stľanotl tra adľęsu uvedenťl v zálllaví te.jto zmluvy a to aj vprípade, źe sa zásielka
vráti ako nedoručená.

dňa. Żą. v .ŻĐo +
v Tur-.,vke v Żiline

banka Slovensko a.s.
01ĺ2

o 'ĺU
o

a

ft^orDauma,,
/viceprezident
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Zmluvné strany:
obchodné meno:
Sídlo:
IČo: 

''

Zapísaníľ
Zastúpená:
C. úětu:

obchodné meno:
Sĺdlo:
lČo:
Zapísaná:
Zastúpená:

Dodatok č. 1
K Zmluve o umiestnení a prevádzkovaní bankomatu

uzavľetej v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka

T - services, s. r. o.
Jašíkova l78, Tuľzovka023 54
44 228 4t4
obchodný registeľ okesného súdu Žilina, odd. Sro, vtoŽka ě,.5a694lL
lng. Lukáš Šulek, konatet'
25603 l0l 53ĺ0200

(d'alej len,,Partner")

Dexia banka Slovcnsko a.s.
HodŽova ll,0l0 ll żilina
3l s75 951
obchodný register okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. l48/L
Ing. Jan Rollo, Predseda predstavenstva
Ing. Henľieta Gahérová, prokurista

(d'alej len ,,Banka")

uzatvárají medzi sebou dodatok č. l k Zmluve o umiestnení a prevádzkovaní bankomatu zo dňa
24.5.2004 (dälej len ,,dodatok.,) v nasledujúcom znení:

I.
Úvodné ustanovenia

Dřn Ż4.5.2004 bola uzatvorená, Zmluva oumiestnení aprevádzkovaní bankomatu medzi
zmluvnými stranami Dexia bankou Slovensko a's. a Mestom Turzovka, Stred l78, 0z3 54
Turzovka, lČo: 003 l433 l (d'alej ten ,,Zmluva"), predmetom ktorej je umiestnenie
a prevádzkovanie bankomatu Banky v priestoroch nehnutel'nosti vo vlastníctve Mesta Turzovka.
Na základe Zmluvy č). 5l2al l o postúpení práv a záväzkov vyplyvajĺcich zo Zmluvy o umiestnení
a prevádzkovaní bankomatu zo dňa Ż9.3.20l l Mesto Turzovka ako postupca postúpilo všetky
svoje práva apovinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na spoloěnosť T - servicäs, s' r. o. ako
postupníka, ktorá je zároveřl nájomcom predmetnej nehnutel'nosti. Dexia banka Slovensko a.s.
vyjadrila s postúpením práv a povinností svoj súhlas. V dôsledku uvedeného postúpenia pľáv
a povinností došlo k zmene zmluvnej strany Zmluvy na strane Partnera, priěom na miesto Mesta
Turzovka sa Partnerom v zmysle Zmluvy stala spoločnosť T-services' S.r'o''

II.
Predmet dodatku

l. Týmto dodatkom sa mení zmluvná stľana Zmluvy na strane Paľtnera, pľiěom novým Partnerom je
spoločnosť T-services, s.r'o' uvedená identifikovaná v zźlhlaví tohto dodatku. Zźroveřl sa mení
áhlavię Zmluvy tak, ako je uvedené v zźthlaví tohto dodatku'

2. Týmto dodatkom sa mení bod 3.7. nasledovne:

3.7. Úhrada za umiestnenie zariadení podľa bodu 3.6. Zmluvy bude vykonanó Bankou na lÍčet
Parĺnera 25603I0I53/020a na zdklade faktúry Partnerą vystavenej najneskôr vždy do 5.
kalendárneho dňa v mesiaci, za ktoý są úhľada vykonóva. Za mesiace apríl, máj/20l I bude
faktúra vystavená do 5 dnĺ od podpisu lohto dodatku oboma zmluvnýnli stranami'

2



3. ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

ĺil.
ostatné dojednanĺa

l. Zmluvné strany tohto dodatku prehlasujú, Že ýmto dodatkom sa práva a povinnosti zmluvných
strán vyplývajúce zo Zmluvy nęmenia a riadia sa nad'alej ustanoveniami Zduvy.

ry.
Zá*erećné ustanovenia

l . Tento dodatok nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

z- Dodatok je neoddelitel'nou súěasťou Zmluvy,je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre
každú zmluvnú stranu.

3. Zmluvné strany vyh lasujŕl, Že cloĺlatok si preěítali, porozumeli jeho textu a na znak sťlhlasu s jeho
obsahom ho vlastnoruěne podpisuj ú.

v Ż'iline' aĺa .(ĺę,f.'?9 1 v . 3.?:9: !. k ana ..{.!,,*'7

^ _,!- L _ _t_^ ot__-^--r_^ - - 'T-seruicee- s_r-n-

lng.l-len prokurista

Dexla banka Slovensko a.r.
01t1

.ljlĺl',
tJt']it, ..t :.t" i''ilt:'i ,l'j\i'it!i'

, 1:ll'łii,l.'l:| 
|ł! i]1:-i:|'Íi"'tł |-"

'lĹ
i'

ĺ' l'ĺlľ:ĺlvĺ,t ĺtĺtĺl

l.Ii\

;ltlł1l i.s:



UzNEsENlE č.; 166 _ Ż5/t0 - 201-7

MEsTsKÉ ZAsTUPITEĽsTvo V TURZoVKE

N scHvAĽUJE

Cclkový pĺŕet poslancov Mestského zastupilc|btvä v Turzovkę; l3
PrÍtomnĺ na hlasovani; tJ
Hlasovanie ZA: l0' MUDľ' Viera Bęlkovĺĺ, Mgr, Rastislav Bakajsa, JUDľ. Maľtin Birka, Mľián Chudej,

Ladislav Kaduľa, Ing, Śteťan Kompánek, lng. ĺana Majtánová,
lng' Maľtin Mravec, PaedDr, Eleonóľa Nekđľancová, Ĺadislav ŠteinigerHlasovanię PRoTl: 0

ZDPŽ.ALsa hlasovania: 0
NEHLASOYAL|: 3, Mgr. Radoslav HruŠka, Mgr_ KamilKobolka, Miľoslav Rejda

JUDľ. GOLIS

Pod písĺt dĺr, ...!-.r.ĺ!.:..(.!.Ił...,....

odliatie nehnutet'ného nrajetku mesta Tuľzovka - Budovy Mestského úradu v Tuľzovke, Jašĺkovač'súp' l78, vk'ú' Turzovka' zapĺsanej na LV č' l34l vhodnote:281.820,9l € obstaľávacej ceny,ktor'ý tvorÍ pľílohu č' 10 Dodatku e. 3 uzatvoľeného dňa 30. 03, 20l l k 
"Zmluve 

o nájnre zo dňa
91^Ę?9lo'l nájnu spoločnosti T-seľvices,s'ľ.o,Jašíkoval78, ans4Tńä'k.liđó'
44228414' dohod.ou zmluvnýchstránk31.l2.2an. Pozemokčasi'parcelyC-KN ě.164/3-zast' plochy a nádvoľia ostáva aj nďalej v nájnre spoločnosti T-seľvices, s.i.o Tuľalvka.

bez pľiponrienok



Áqt. ,,,,f;;yo,u^
Fa:ryŔqż

N

UZNESENIE č.: 167 - Ż5llo - 2017

ľrĺus'ľsrÉ Z.ASTLIPITEĽ STvo V TLJRZOVKE

sCHvAĽUJE
odnatie trehntltel'néhtr majetku mesta Tuľzovka * nebytovýclr pľiestoľov, ktorć srr nachádzajú v
budove Mestského úradu v Tuzor'kc, JaŠĺkova č.súp, l78. v k.ri. Turzovka, zapísanej na LV č'
1341, ktoľé boli drrné do nájmu na záklĺrde Zmluvy o nájme nebytovýclr pľiestorov uzatvorenej dlia
30.|Ż,ŻOl|, z nájmu spoločnosti T_services's.ľ.o,Jašíkoval78, 02354'I'trľzovka, IČo:
44Ż284|4, d o h o d o u anluvných stľán k 31JŻ.20|7.

Podmienky ukončenia nájmu:
_ Dohĺlĺlou zmluvných stľán k3|.|Ż.2017
- Vyúčtovanie nákladoy za sluŽby spojené s nájnrom za ľok 2017 (elektľická eneľgia, teplo,

voda) vykoná spoločnosť T_services, s.ľ,o Tuľzovka, Jašíkova 178, 023 54'I'urzovka,
_ Pr'ehlásenie odberu sluŽieb u dodávatel'ov tepla, elektľickej energie.
_ Ukončenie Zmlúv o postťrpenĺ práv a záviĺzkov vyplývajúcich zo zmlúv o nájme nebytových

pľiestorov uzatvorených s nájomcami nebytových pľiestorov.

bez pripomienok

Celkový poĆet poslancov lVlcstskrihu zastupitel'stva v Turzovke: l3
Prĺtĺlmnĺ na hlasovanĺ: l3
Hlasovanie ?.lĺ: 9, MUDr' Vieľa Belková, Mgr_ Rĺstislav Bakajsa, ľvlgľ, Radoslav Hľuška, ľvlaľián Chudej'

Ladislav Kadura, lng. Jana Majtánová, lng. Maľtin Mravęę,
Paedl)ľ. Eleonóľa Nekorancová, Ladislav Šteinigeľ

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŻ^Lsa hlasovanial 0
NEHL^soVALI: 4, JUDr' Manin Biľka, Mgľ. KamilKobolka,Ing' Štefan Konlpánek, Miľoslav Rejda

ľrimĺĺto
JUDľ. Ľu LTS

3. ĺ/. ?(!1......

eT|-lę

}ĺÄI

Podpĺsal dňĺ:


