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DOHODA O UKONCENI NAJMU zo
Zmluvy o nájme nebytoých priestoľov zo dňa 30.l2.201t
(tlzavretej podl'a Zćlk.. ] ]6/1990 Zb. o najme a podnajme nebytových pľiestorov

v znení neskorších predpisov)

T-services' s. ľ. o Tuľzovka
Jašíkova 178, Turzovka023 54
Rudolťom Šobichom, konateľom spoločnosti
44ŻŻ8414

202Ż745868
VÚB, a.s., pob. Turzovka
25603 1 0l 53/0200

a

Správca budow:
Sídlo:
Zastűpená:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Číslo účtu :
Zapisaná: obchodný ľegisteľ okĺesného súdu Zilina, oddiel: Sľo, vloŽka číslo:

s0694/L
(ďalej len ako ,,spróvca budoły'')

Náiomca: MEsTo TURZOVKA
Zastípeĺé: JUDľ' Ľubomírom Golisom, pńmátorom mesta
Sídlo: Stred ě' 178,023 54 Turzovka
IČo: 00314331
DIČ: 2020553315
oprávnený k podpisu : JUDľ. Ľubomíľ Golis, pńmátoľ mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pob. Čadca
Číslo účtu: 020461700215600
(ďalej len ,,nájomca")

Čl l.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto ,,Dohody o ukončení nájmu", v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.

I|611990 Zb. o nájme apodnájme nebýových pľiestorov vznení neskorších pľedpisov, je
uko nč e ni e zmluvného vzťahuvyplývajúceho zo Zmluvyo nájme nebýovýchpriestoľov
uzavretej dňa 30.12.20lI, vrátane jej Dodatku č. l, (ďalej len ''Zmluva "), medzi mestom
Turzovka, lČo: oo: L433I na stľane nájomcu a spoloěnosťou T - services,.s.r.o Tuľzovka, so
sídlom: Jašíkova |78, O23 54 Turzovka, IČo: 44Ż28414 na strane spľávcu budovy.

čl. u
Ukončenĺe nájomnóho vzt'ahu

zo Zm|uvy o nájme nebytových priestoľov zo dňa 30.|2.20ll

1. Účastníci tejto,,Dohody" s a d o h o d l i, Že ntljomĺý vďah zo Zm\uvy o nájme

nebýových priestoľov zo dřn 30'I2.20II, predmetom ktorej je pľenájom nebytových
priestorov nachádzajilcich sa v budove Mestského úradu v Turzovke, Stred ě. 178' 023 54

Turzovka, o výmere 1299,80 m2 podlahovej plochy, v kat. űzemi Turzovka, zapísanej na

LV č. I34I, ktoľé nájomcauživa| na účely kancelárske a ostatné obsluŽné priestory, skončí
ku dňu: 31.12.2017.

CI



Ż. Ukončenie nájomného vzt'ahu vyplýajúcęho zo Zm|uvy o nájme nebytových priestol'

Zo dř*3O.I2'ŻO11 d oh od ou 
''nl..łny"h 't.á.' 

ku dňu 3|.|2.20117 bolo schválenę

uznęsením č,. 167 - 25ll} _ Ż0I7 Mestskéľlo zastupiteľstva v Turzovke na zasadnutí dňa

Ż5.10.2017.

3. Zmluvné strany sa zavđzujú uhľadiť všetky svoje záväzky apohľadávky za s|uŽby lza

dodávku elektńckej energie, iepla, STV, TÚV, stočné a pod. za rok 2017 ĺa zźtklađe

vyúčtovacích faktur doňčených od dodávatel'ov sluŽieb/, ktoré plynú z prenájmu

nébytových priestorov v budove MsU Turzovka'

4. Vyúětovanie nákladov za s|užby spojené s nájmom zarok 20l7 (elektrická energia, teplo,

voda) vykoná spľávca budovy a vyfakturuje nájomcovi najneskôľ do 30.06.2018'

5' Nájomca sazaväzuje, Že svoje prípadne nedoplatky uhľadí bezhotovostným prevodom na

účet správcu budovy uvedený-v zźĺhlavi tejto ,,Dohodý', ĺa základe faktury vystavenej

spľávc^om budovy so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia .

6. odovzdani e aprevzatíe nebýových priestorov sa uskutoční po vzájomnej dohode

zm1uvných strtn ziúěasti pou.'".'y'.h zamęstnancov mesta Turzovka najneskôr 02.01'2018'

oodovzdani aprevzat' neuytovirótr pńestorov bude vyhotovená Zápisnica zobhliadky

aprevzatia priestorov, vtźtaie odpisu stavu elektrickej energie atepla na príslušných

meracích zariadeniach.

čl. ĺrI
Záverečné ustanovenia

1. Táto ,,Dohodď. nađobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a úěinnosť

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

súlade so zákonom ě. 41lig64 za. oaĺíunsky zákonník v znení neskoľších pľedpisov, ktorým

sa menia a dopĺĺajĺ niektoré zźtkony.

2. V prípade, Že tćĺto ',Dohoda" 
nestanovuje inak, ńadia sa práva a povinnosti zmluvných

strán príslušnými ustanoveniami oběianskeho zákonníka v platnom znení '

3. Táto ,,Dohodď. je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoýchkaždá strana obdrŽijeden

rovnopis.

4. Zmluvné strany ĺa znak súhlasu s touto ,,Dohodou", ju ako prejav 1vojej slobodnej

a váŽnej vôle, určité azrozumiteľne, nie v tiesni anie za nápadne nevýhodných podmienok ,

vlastnoručne podpisujú.

5. Pńtohy: Zźryisĺica z odovzdania a prevzatia nebýových priestorov

"š:^i:::',.,#/

I

V Turzovke, dňa: .../.!.:.!/...ĺ!.!..1:.
/ĺ,4/ /ľ/ŕ

_ ř_Íl_
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T-seĄ
Rudolf Sobich, konateľ JU[-rr. LuoTuI \J\rllĎ' Plllrr(lLUl lllvJ14



Mesto TURZOVKA
Úsek ekonomický a správy majetku mesta

Naše
p.łĺł.

číslo:
Ť.lzonĺ.łÍ.Ť.ĺzoll

V Turzovkę, dňa: 20

ZAPISNICA
z odovzdania a pľevzatia nebytových priestoľov

1. V zmysle uzatvorenej Dohody o ukončegí nájmu Zo Zm|uvy o nájme nebytových
priestorov zo dřn 30'12.201I, boli dňa ...ł:./l.:...'...2O|8 odovzdané aprevzaté nebytové
priestory nachádzajilce sa v budove Mestského úradu v Turzovke, Stred č,. I78, 023 54
Tuľzovka, o výmeľe 1299,80 m2 podlahovej plochy, vkat. uzęmi Turzovka, zapisanej na
LV č. 1341, ktoré nájomca uŽival na účely kancelárske a ostatné obsluŽné priestory'

2. Nebýové priestory boli pľenajaté na zák|ađe Zmluvy o nájme nebýových pľiestorov
uzavretej dňa 30.12.2011, vrátane jej Dodatku č. 1, (ďalej len,'Zmluva o'), medzi mestom
Turzovka, IČo: oo: l433l na stľane nájomcu a spoloěnostbu T - services,.s.r.o Turzovka' so
sídlom: Jašíkova 778, o23 54 Turzovka, IČo: 44228414 na stranę správcu budovy. Nájomný
vzťah je ukončený ku dňu 3l'12'2017.

Poveľený /i/ zamestnanec lcil Mestského úľadu v Turzovke v zloženil.

1/ JUDľ. František Mravec, vedúci úseku organizač,ného, správneho a vnútornej správy
Meno, priemis ko, funkcia

2/ I|ĺ4gľ. Anna Hrtúsová, referent spľávy majetku mesta
Meno, priezvisko, funkcia

zaučasti s p r á v c u' ktoným je :

spoločnosť T _ services 
' 
s.ľ'o' so sídlom: Jašíkova 178,O23 54 Tuľzovka, ĺČo: ąązzl45868,

v zastúpení: p' Rudolfom Šobichom - konateľom,

boli dňa .....I...!.:........2018 Ąĺzicky odovzdané aptevzaténebytové priestory nachádzajúce sa
v budove MsÚ Turzovka č.s. 178.

POPIS technĺckého nebvtovÝch oľĺestoľov :

Popis technického stavu nebýových priestorov nachádzajucich sa v budoveMsÚ Turzovka čs'
178 bol poľovnávaný s technickým stavom v časejeho prevzatiaabolo zistené, Že technický
stav nebýových priestorov zodpovedá stavu v akom ich pľevzal s pľihliadnutím na obvyklé
opotrebenie.



ENERGIE _ stavy meracích zaľiadenĺ:

1/ Elęktrická energia _ elektromer č. ..'...........

Stav: vykonané a stav ZapíSaný v Zápisnici z odovzđania aprevzatia Budovy MsU Turzovka, č's. 178

T::: l?l. 'ĺ:!':.:i,/2/ Vodomeru - vodomer č.
/Ż

Stav: vykonané a stav zapísaný v Zápisnici z odovzďaĺia aprevzatía Budovy MsU Turzovka, ě.s. l78

,łł,lfehą sĺ
ľ"""""""""""

/, Ú '. // ĺ ''t"
'>-ł/c/la t ,J ą Pn''/ĺ'hą ľ'ľ3

,/,

l/

/
3l Tenĺo _ Kúrenie /h4
Stav: vykonané a stav zapísaný v Zápisnici z oďovzdaĺia aprevzatia Budovy MsÚ Turzovka, ě.s' 178

Odovzdanie kl'účov:

l7
ĺr)łlŁćrrr,r?ĺ/ c,/ |

Preberalícĺ:

-

Meno, priezvisko , podpis ělenov komisie:

..,-łĺľ. fr/ĺ'ł ,łł,nĺ's| t'ft

&łł .ľtľľaďn,. ŕĺe nĺĺ-

Pte2aas;yl':
od2ul'Míaiúci / Meno, prĺezvisko 

'

, !ĺĺ łĺtr {ĺBlcł



,NBSENIE č.: |67 _ 25/t0 _Ż0L7

MEs I'sKÉ ZASTL'PITEĽsTVo V Tt-iRZoVKE

AJ scHvAĽtĺJE
oĺhiatie nelrnlttcl'néhtr majetku mesta Turzovka * nebyttlĺ,ý'ch pľiesttlľov..ktĺlr,-{ sa llachádzajú v

buclol,c Mcstskéhĺl ťrraclu y ftl176r,kc. Jašikova r.súp.'lĺB, vk.ťl' Tuľzovka, zapĺsancj na LV Č'

1j4l' ktorć btlli dané ĺlcl nájnrtl na ziiklaĺle Zmluvy u ná.i,.t,* neby'tovýclt priesÍoľov tlzĺrtvoľenej dňa

30.l2.20ll, z n á j nr u spoločnosti 'l'_ seľvicęs. s'ľ'Q. JasĺĹová t78. 0z-i 54'ľurzovka, Iĺ-10:

442?84l4, ĺl o h o ó o u anllur'trých stľán k 3l,I2'20l7'
Poĺlnrienky ukonč'enia nájmtr :

- Dohodou zmluvnýclr stľán k 3 I ' 12'20I 7

_ Vyťlčtłlvanię nákiadov za sluŽby spojené-s náj1or1za ľok 2017 (elektľická cncľgia' teplo'

voĺla) vykorrá spoloč'rosť T-rervĺceri 
']..o 

ľu'"ovka, JašÍkova l78' 023 54 Ttlrzovka'

_ Prehláserrie odbęľu slużieb u dodávatet'ov tepla' elektľickej eneľgie'

_ Ukonćenie Zmlťlv o postťrpenĺ pľav a auĺĺrkou vyplývajúcich żo zmlúv o nájme nebytĺlvých

pľi estoľov urutuor*ných s nájomcami nebytových priestorov'

bez pľĺponrienok

Celkový poćet poslancov Mcst^skćhĺl zĺstupitel'stva v Turzovke: l3

ľüľä::ľłľ1:"'ü,]lľ, Vicľa l}elková, Mgľ- Rastislav Bakajsa, fulgľ,.Radoslav Hľtłška, Marián Clrrrdej,

Ladislav Kaduľa, lng' Jani MajtánÖvá' lng_ Martin lvĺravec'

PuędDľ' EÍeoniľa Nekoratlcová' Ladislav StĚinlgeľ

Hlasovatlie PROTI: 0

ffitŁt!äl'ľffi"i:'';u0pr. Maľtin Biľkĺ, Mgr. Kamil Kobo|ka,Ing' Štefan Kompánek, ľvliroslav Rejda

Prĺm
JUDľ. Ľu s

Podpísnl oĺ*r: ...ŕ-:. !!..:...?..!'!Í" " "'



Zmluva o nájme nebytových priestorov
uzatvoręná podl'a ustanovení zźkonač,.l16/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových

pľiestorov a občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. l
Zmluvné strany

Správca budovy: T - services' s.r.o'
Sídlo: Jašíkova 778,Turzovka023 54
Zastúpená: Ing' Lukášom Šulekom _konateľom spoloěnosti
ICO: 44228414
DIČ; 2022745868
Bankové spojenie: VÚB, a.s', pob' Turzovka
Císlo úěfu : Ż5603l0l53/0200
Zapísanä: obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vloŽka číslo: 50694iL
(ďalej len ako" spróvca budovy")

a
Nájomca : Mesto Turzovka
Sídlo: Jašĺkova l78, Turzovka}23 54
Zastupené: Miroslavom Rejdom, primátoľom mestaICO: 00314331
DIČ: Ż0205533|5
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pob. Čadca
Císlo úěfu: 020461700Ż/5600
Úaa3e k DPH: prenajímatel' nie je platca DPH
(ďalej len ako" nđjomca")

sa dohodli na tejto zmluve

Člu
Predmet zmluvy

1. Pľedmetom nájomnej zmluvy sú nebytové priestory, nachádzajúce sa v budovę Mestského
uľadu v Tuľzovke.
2. Správca budovy prenajíma nájomcovi na doěasné uŽívanie nebytové pľiestory o celkovej
výmere 1299,8 m2 podlahovej plochy:
_ kanceláľske pńestory (KC - č.9,l0,ll,l5,l6, medziposchodie IVP _ č.l, úsek výstavby _
ě'15,1'6,77,24, úsek správny _ l,2,3,4,5, úsek zástupcu primátoľa _ č,'|,2,3, úsek primátoľa _
č.l0,1l,l2, úsek finančný - č. l,Ż,3,|6) o výmere 668,3 m2podlahovej plochy- ostatné obslužné priestory (sklady, WC achodbové priestory)_oýmere 631,5 mŻ
podlahovej plochy
Výmeľa ostatných obsluŽných pľiestorov je koeťlcientovaná, vypoěítaná pomeľom všetkých
nebytových priestorov k rozlohe spoloěných nebytoých priestoľov.
3' Vykuľovacia plocha nebytových priestoľov je 995,83 m2 podlahovej plochy v budove MsÚ
+ 173,30 m}požiarna zbrojnica agaráž. Vykuľovacia plochá celkom {.ísg,lj mz.
4..Správca prehlasuje, Že je opľávnený prenechať nebytové priestory do dočasného uŽívania
nájomcovi vzmysle $ 3 ods. 2 zátkona č,. ||6/1990 Zb. đnájme_apodnájme nebytových
priestorov v znení neskorších pľedpisov.

čl. rrl.
Účet ná;mu

1. Nebytové pľiestory tvoľiace pľedmet nájmu budú užívané po celú dobu nájmu za účelom
poskytovania komunálnych sluŽieb'



ct. Iv.

1. Znrluva o nájrrre nebytových or,..,o.oľ3ľilŤĺľľ na dobu neurčitú.2' Do skutočného uŽĺvania ncbytového priestoru . pouí,r,rosťou od danéhĺr dňa platit'poplatky
vstťrpi nájomca dňonr l . l .20l2. Tento áeň je zároveň pľvýnl dňom nájnlu.

čl v.
Výška a. splatnost' nájomnéh o, preváĺlzkových a režijných ná klaĺlovl' VýŠka nájomného je určená dohodou zmluvných "stľán 

vsťrlade splatnými právnymi
normami tak. Že nájomca 'je pcrvinný platit' spľáv.oul bu,Jouy za ce1ý predńet ná3-u'
12 EUR vľátanc DPH (l0 EUR + 2 EUR iow lľu1ročnc.
2' Správca budovy je'povinný' počas celej doby zabézp.Jouuľ nájomcovi dodávku sluŽieb,ktorých poskytovanie je s uŽív]aním nebytových iriestoľóv spojené. ledná sa o tieto služby:
- dodávka tepla
- dodávku TÚV, vody z verejného vodovodu, vodnć a stoěné
- odvádzanie odpadových vôĺl do verejných kanalizácií
- dodávka elektrickej energie
3' Poplatky za sluŽby spojené s nájmom' 

. lioré podliehajú cenovej regulácii v zmyslepľál,nych predpisov, sa nájomca zav äzuje platit' štvrttoěne :

- 119ľ'l sa zavżŁuje uhĺadit' pľenajímatel'ovi za dodávku tepla a TÚV vo výške l4,94 EURs DPHim2lľok' Vykurovacia plocńa b1dovy Mstj (v ,*' započítaná výmera gaĺážeapožtamej zbrojnice _773,30 m2) : l .t69,l3 m2.
Cclková ľočná zńlohová platba za dodĺĺvku tepla a TÚV pľedstavuje 17.46ó,80 EURs DPH.
Štvľt'ročná záůohovátplatba za dodávku tepla a TÚV predstavuje 4.366,7aBUR s DPH.- Celková ročná zál_ohová ptatba za dodávku vody i u"'"inenó vodovodu ako i stočné
g1dyvyje_3l,88 EUR s DPH/osobďrok, čo predstavĘe ľyšlĺu: t.275,20 EUR s DPtĺ/rok.Stvrt'ročná zálohová platba za vodné, stočńé preĺlstaiujJ: 318,80 EUR s DPH.
^š9č"9 

zátlohovä platba za odbęľ elektľickej eńeľgie bola"stanovená podľa fakturácie zarok
]0l0..c:lk9vá roěná zálohová ptatba preastavuJ-e 6.187,00 EUR s DPH.
Stvrt'ročnĺf, zĺ{lohová platba predstavuje: 1.546,ż5 EUR s DPH.
ľ:č'.. zálohové platby za služby spoJeńo s nájmom: 24.929 EUR s DPH.
Stvrťročnó zálohové otatuy za služby spojené s nájmom: 6.23Ż,25EUR s DPH.4' Zmluvné strany sa dohodli, ze spievcď budovy Łua. nájorncovi vystavovat, faktúry nauhľadu platieb za prenájom nebytových priestorov a na úhraáu zálolrových platieb za, službyspojené s nájmom. Spľávca budovy sa źaväzuje po skončení pľíslušného obdobía, za ktoréobdrží ocldodávateľa faktúru'za slużby pooliellalrice cenouei iegulácii' l,rylro.rutriu;neskôr do30'6' nasledujriceho kalenclámeho ,ótä skutoóné 

"yĺe,o"*i. zálohových platieb podl,ameračov energiĺ (sluŽieb) a toto vyúčtovanie. bez zb5rtoěného odklaou áorueiť nájomcovi.Nájomca je povinný prípadný nedoplatok zaplatit' pľena;ĺmatel'ovi najneskôr áo ĺs onĺ oaodňa vystavenia vyúčtovaccj faktúiy Sľriv9a bujovy ;. p."i*l' prĺpua.,1l-preplatok nazálohových platbách vľátit'nájomcovi do 15 dní odo dňä jorueeniu vyričtovania.

čl. vĺ
l' spľáy9a budovy r::ľľ.ü:''ä#lľffij:#"lľ:$}':fiľiestory v stave spôsobilom naobvyklé uŽívanie. Nájomca ich bucte na sŕoje naklady Ĺa.eĺouuľ v stäve ,, ako,ri ich prevzal'?' Nájomca je oprávnený uävat' nebytové priestory u'ro'ruhu uĺčenom v účele nájmu podľačl' III tejto zľnluvy a nemôŽę 

'*"nit'dohódnutý 
ĺe.r uzĺuunia bez súhlasu správcu budovy.3' Nájomca nie je oprávnený pľenechat' pľenajaty n"Ĺytouy priestoľ aleđo";"lro čast. dopodnájmu tretcj osobe bez pľedchádzajúcóho pĺsoinneho rúhluru správcu budovy.



' Nájonlca môŽe vykonávat' stavebnć úpľavy prena.iatých priestoľclv.jct1ine s prcdcháclza.iúcim
. ľĺ::'nýnl súhlasonr správcu budovy.J' NaJonlca je povinný bez zbytĺ;čného odktatlu oznámit' prenajímateľovi potrebu oprávväčšieho charakteru a umožníi'mu ích 

'yk;;;a i*t na;o-ca zodpovedá za škodu, ktoľá- nesplnením povinnosti vznikla.r' Nájomca je povinný bęzodkladne od vyrozumenia prenajímatel'om o vzniku havárie vobjekte umoŽnit'prenajímatel'ovi alebo "ii e9;i;;yio p.u"ou.,íkom prístup k dôležitýmzariadeniam objcktu /k rozvoĺlom vocly, tepla''elekiffi a pod./'
7 ' Nájonrca je povinný zabczpečit' cJtlaiziavłlni;," .ák ;; o 

_bezpeěnosti 
a ochrane zdľavia pri

^ qiáci . predpisov na úseku oclľany před poŽiarmi.8' obe znrluvné s1r^a.nľ.konštatujú. i1 9"qárya bezpeěnost'majetku a osôb je vtomto objektepre obe stľany dôlęžitá' preto musí byt'zohl'aĺlncilĺ vo vsetkých vzájonrných organizačnýchväzbách oboch zmluvných strán. Pľítom ,o uy.nädrá zo zisaĺ)y, Že kaŽdálzmluvná stranavtejto oblasti zodpovedá zaním užívané p.ĺ.'io.y.-ópatľenia sú prijínané tak, aby činnost,jednej zmluvnej strany negatívne neovplyvňouolo einni.t'druhej strany, resp. neodÔvodnenenezvyšovala riziko vzniku nrimoriađnáj 
"aĺo'ii"_p.i nesplnení uvedených podmienok

^ nájo.mca zodpovedá za škodu, ktorá by týmto n.pin.nĺ- vznikla'9' Spľávca budovy nezodpovedá za sĹoäy urnĺlnuiJ-_na majetku a tovare v prenajatýchpriestoľoch' t' j' na všetkých hnuteľných veciach, ttnre nĺ. sú vo vlastníctve spľávcu10' Pri ukončení nájľľ je nájonlca pouĺ*ý ňt';ř.*jJ,ä n"uytoué pľiestory v stave. v akomich pľevzal. s pľihliadnutím na oĹvyklé opotrebá";Ĺ: 
t

Čl. vrI
' l. Nájom sa skončí: Skončenie nájmu

a) dohodou zmluvných strán,

' :Í"tľ- 
právnickej osoby bez právneho nĺĺstupcu, ak je nájomcom právnická

c) vypoved'ou jednej zo zmluvných stľán bez uvedenia dôvodov v prípade nájmudohodnutého na neuľčitý čas,
d) vypoveďou pľe hrubé poľuŠenie zmluvy,
e) odstúpením od.zmluvy zo stľany spľávcu budovy alebo nájomcu.2' Správca budovy aj nájomca ĺi op.ĺvn"nĺ túto zmluu., uypou"a at, bezudania dôvodu,pričom dohodoil.sirán sa vypovedlá lehota 

","""""]" * 1 ľok, počítajúc od prvého dňamesiaca nasledujúceho po mesiací, vktorom Ĺ"aJpĺ'ä.'ĺ vypoveđ, áo*e"nĺ druhejstrane' 
cr. vur

l ' Zmluvné strany 
:,1.::h:ľ1i " 

ľ;ľ'Iĺŕ":ľŕ'ľilä"a zo zmluvných strán dostane doomeškania s akoukoľvek platbou voei'druhej '"'líw ltrun., ;e stľana, ktorá nie jev omeŠkanĺ' oprávnená poźadovat'od druhej 'il' ;"ph,eňe ĺľoku 'o|jilĺ; vo výške

ľľ",ĺ'.ľľlľ.;ľlxiľ:'",:ľľľi "d'by Ńäň;.j Ĺ.ĺi.řš'.'enska ,"e".')äjznej sunry

čl. x
1. Pokiď nie je 

""j*Z#l:'1,:'x:ľ:l1ä'ää:lä'rľ:ľŤľ,l11,,u..,u' práva apovinnosüanluvných strán, ako aj.pľávne pomery z.nej vyplývajúce, vznikajúce a s ňou súvisiace,platnými právnymi prđdpisľni Siovenskej republiky, najmä zákonom č. t16/l990 Zb.o nájme a podnáime. nebyiových priestorov a občianskyľrł zákonníkom'2' Zmtuvné 
'i'*y sa aonoáti' z. ob.uńi"jto'znrluvy je*'Ĺz''e menit' len formou písomnýchdodatkov k zmluve podpísaných obidvómi 

"*luunv*irńornĺ



3' Zmluvné strany prehlasujú, žę táto zmluva bola uzatvorená dobrovol'ne,
vĺĺŽne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak JEJobsahom Ju znl luvné strany podpisujú.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných striĺn a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka,
v súlade so zákonom č,.546/2010Z.z.,ktorým sa dopĺňa zfüon č,' 40ĺ1964 Zb. občiansky
zákonník v znení neskoľších predpisov a ktorým sa menia a ĺlopĺňajú niektoré zákony5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, zktorych správca budovy obdľŽí
dva exempláre a nájomca dva exempláľe.

V Turzovka dňa..J(::. /ł.,... i:./i.!.I. V Turzovkę dna 'łł:.A.',l.l.'ľ.

Zasprávcu: Zanájomcu:

T-seľviCt5'' s.ľ.o.
g331'ł r.;,1 l r.l

0-j3 5ĺ TtJ-
'^.' l1')/i.| ].ł lc t1:,.: .-:1l ',;.;.' j;ĺ}uil

koiateľ spoločnosti
T_ seľvices, s.r.o Turzovka



/Ą, Ą1ł()DPIS SPOTREBY E,LEKTRICKB.I ENBRGIE ku d u zmeny odbeľatel'a - Mesto Turzovka
zo spoločnosti T _ services, s" r" o., Jašíkova t78, o23 54 Turzovke - na Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka

odberné miesta elektrickej energie k u d u: ......ď,!.
,łł 'l ĺ'l 1
lĄ,M'/

2ł.ĺł '2lĺľL)ĺtaMsU Kubušova,rka t78, sadzba C2778r7L37)-L424Ą)ĄZss]ŻI4244ooo25

n,ł ,4^/,| /Ą 4łÚ,164 a0MsU - fotograf, R.Jašíka L78/M0P UY, sadzba c1149582557214Í54) 4/,551)74't540003Ą

;4 łl, '/ł44-4š,!MsU - fin' od., R. Jašíka L1\/M}P TX, sadzba C277754337) 1 4753)415572I41,530008.l

// k,lvlĺ ł4ą ,4 8oÚ auoova, R. Jašíka Í78/MoP SW, sadzba C2
ŕa] /iĄJ 0 Ú' /, 8060083121,4152) 4255721,4752000D)_

poznámkadátum odpisu

/ł.//. 1ŕ

stav elektÍomera v kWh

't 
(, 94 8L

Názov oM

MsU - TVT, sadzba C3

č|slo elektromeru

15587487

čislo oM

7101749

ĺldberné miesto -k d Elc

) ĄZss1 101'7 49000M

p(I
I

7rĺłl ł ł ls
c

Orlpis spotreby elektrickej energie vykonal: Meno a priezvisko: podpis

Po

7

N/enoapriezvisko: D .,'ŕn'Kt /u błĺ,fluyt-
Za rlčasti spo|očnosti T_services, s.r.o Turzovka

N,4eno a priezvisko:

Za učasti poverenl ch zamestnancov za mesto Tuľzovka:

Po(



Mestský úrad Turzovka
h lrĺą riĺl

Dátum odpočtu Stav kalorimetra UK Stav vodomeru Stav hlavného
SV na ohrev TV vodomeru vstup

2.L.2OL8 528,905 5gZ4 321.2

Čerpadlá
spotreba el.

energie

49406

Spracoval: Miroslav Truch
-

r-Aĺ

Y'



/iergll KaSS Turzovka

átum odpočtu Stav kalorimetra TV

Stav
stav vodomt'u k.loriretra uK
SV na ohrev TV

miestnosť Hroš

Ż.L.ŻoI8 8,Ż29 4977 370,9

Spracoval: Mi

t



il

fr.,

57,012 369,012 312,017,487.069,6104,7167.61.1.1862,91.12.17I 69,09 090,09 021,021,2351,2330,074,9156,71.1.18B'ĺ'B1.12.177 40,06 419.06 379,012,0s0.838,858,91 118,61.1.181 059,71.12.17b 20,07 454,07 434.06"ĺ277,6271.560,913'ĺ"ĺ1.1.1870,31.12.175 64.012735,012 671,019,792,372.672,4154,61.1.1882,21.12.174 29,02 817,02788,08,532.824.332,6492,61.1.18460,01.12.17317 21,07 851'07 830,06,224,718,533,778,21.'t.1844,51.12.17316 19,06 012.05 993.04,421,817.436,690,61.1.1854,01.12.173'ĺ5 27,04 36't.04 334,08,743,234,538,4't15,01.1.1876,61.12.17314 22,08 306,08284,06,625,819,237,780,51.1.1842,81.12.173í3 20,05 494,05 474,06,2130,0123,838,793,31.í.1B54,61.12.17312 16,08 678,0I662,04,927,923,049,0100,í1.1.1 I51,11.12.17311 61,013 954,013 893,018,397,579,298,8218,61.1.18I 19,81.12.'t73
116,025 852,025736,035,4555,9520,475,6753,1'ĺ.1.1B677,51.12.17272 1í6'022868,022752,034,7642,6607,9124,6804,11.1.18679,51.12.1720 35,05 626,05 591,010,939,929.056,5117,31.1.1860,81.12"172

0,059,5416,11.1.18356,61.12.17í96
I 027 960,027 840,036,41 358,11321,7101,4778.21.1.18676,81.12.1719 1231',t6.022996,036,6'ĺ30'593,9155,5823,61.1.18668,11.12.17í8 36,011294,011258.011,1157,6146,544.5502,01.1.18457,51.12.1717 75.011292,011 217,022.2807,6785,481,6154,71.1.1 B73,11.12.1716 70,016 287,016 217,020,4194,8174,4104,6702,61.1.18598,01.12.1715 66,015 611,015 545,021,1896,7875,678.4629,41.1.18551,0'1.12.1714 49,015 254.0't5 205,014,8595,8581.051.4143,01.1.1891,61.12.1713/DOS 67,0'ĺ8 015'017 948,020,4576,4556,0111,2692,71.1.1 8581.51.12.1713 6918 914,018 845.021,9596,4574,572.4592,21.1.18519,81.12.1712 61í8 293'018 232.018,9494,3475,588,6629,71.1.18541,11.12.1711 637 099,07 036,0í8.975,556,683,9675.71.1.18591,81.12.1710 83,011 461.01'ĺ 378,025,7855,0829.395,8880,01.1.18784.21.12.171

TUVTUV
V

dátum stav m stavOs blok

teplaspotreba Vodberné miesto

,,



o 1.12.17 386,6 1.1.18 470,6 84,0 258,4 279,O 20,6 9155,0 9220,0 65,0

Jednota SD 1.12.17 102,4 1.1.18 256,8 154,4

MiŽenko 1.12.17 0,1 1.1.18 0,3 0,2

Koruna s.r.o 1.12.17 4,1 1.1.1 8 4,6 2,0

Kult ra 1.12.17 220,9 1.1.18 370,9 150,0 5,7 8,2 2,5 4 974,0 4 977,0 3,0

Mestsk' rad 1.12.17 312,8 1.'1.18 528,9 216,1 0,0 0,0 0,0 5922,0 5924,0 2,0

Materská škola 1-12.17 790,1 1.1.18 900,3 110,2 178,2 199,8 21,6 '11747,O 11776,0 29,0

poliklinika 1.12.17 314,9 1.1.1 I 532,7 217,8 64,0 68,0 4,0 219,0 232,0 'ĺ3'0

polyfun. objekt 1.12.17 70,9 1.1.1 I 117,9 47,0

dom 43 1.12.17 1 507,5 1.1.18 1 578,9 71,4

dom 566 1.12.17 364,8 1.1.18 415,4 50,6 99,0 103,3 4,3 17,0 31,0 14,0

Gymnázium 1.12.17 35 ,7 1.1.18 35,7 0 t 0

ZŠ Bukovina 1.12.17 8 644,4 1.1.1 8 8 982,7 338,3

TDF 1.12.17 1.1.18 0,0

Michnicová 1.12.17 í 3'9 'ĺ.1.18 15,2 1,3

Pošta 31í 1.12.17 33,3 1.1.1 I 59,2 25,9 o,2 47,5 48,0 0,5

Staník 3'1í 1.12.17 0,1 1.1.18 0,8 0,6350 2,3
18

1.11.17 1.1.18 23,1 5,368,8 6'4'ĺ00 5,4 6,9 81,0 99,0
VYSADO 462

ą'
a


