
DOIIODA
o ukončení nájomného vzťahllplynúceho zo Zmluvy č.3012016

o uzavretí buđúcej nájomnej zmluvy zo dřra 06.06.201.6

Budúci pľenajímatel' veľejnej kanalĺzácie:
obchodné meno: Mesto Turzovka
Sídlo: Stľed č.178o 023 54 Tuľzovka
Zastr'ĺpený: JUDľ. Ľubomíľ Goliso pľĺmátor mesta

oprávnený k podpisu: JUDľ. Ľubomír Goliso primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pob. Čadca
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
lČo: 00314331 DIC: 2020553315

Telefoďfax: 04114209312 Fax:04ll42093l6
(ďalej len ako ,, budúci prenajímateľ ")

Budúci nájomca veľejnej kanalizácie:
obchodné meno : Seveľoslovenské vodáľne a kanalĺzácie a. s.
Zapisanźĺv obchodnom registri okľesného súdu v Žiline, odd .:Sa, vložka č;.:l0546lL
Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Ži]lina
ZasťÚpená: Pľedstavenstvom
oprávnení k podpisu : Ing. Marián Maľtĺnček' výľobný ľiaditel'

Peteľ Kubalík, ved. HS kanalĺzácie
Bankové spojenie: ČSog' a.s. Bratislava
IBAN : SK51 7500 0000 0000 Ż578 8033
lČo: 36 672297 DIČ : 20Ż2Ż38900
IČ pprĺ : SK2022238900
Telefoďfax: 04ll70717l1 Fax 04tl707l756

(ďalej len ąko ,,budúci nájomca")

čl.l.

Zmluvné strany sa d o h o d l i na uspoľiadanivzájomnýchvzťahov azuvedeného
dôvodu uzaváraj,tl D o h o d u o u k o n č e n í nájomného vzťahu plynúceho zo
Zmluvy č,. 3012016 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy uzavretej dňa 06.06.2016

(ďalej len ako ,,Dohodď'), pľedmetom ktorej bol budúci nájom verejnej kanalizácie;
,,Kanalizáłcia mesta Turzovka _ predlženie Turkov", a to ku dňu pođpisu Kúpnej zmluvy
č.1'4412018.

čl. u.
1. Ukončenie nájomného vzťahu plynúceho zo Zm|uvy o uzawetí budúcej nájomnej zmluvy

č). 30lŻ016 zo dňa 06.06.2016, d o h o d o u, bolo schválené dňa 25. 04. 2018 na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Turzovke uznesením č. 9I_ 2514 - 2018.

a



čl. ur

l. Zmluvné strany po prečítaní ,,Dohodý' spoloěne vyhlasujú, že ttlto bola vyhotovená podľa

ich slobodn ej a vážnej vôle, že jej obsah je dostatočne uľčitý a zrozllmiteľný, a že okolnosti

jej uzatvorenia sú prosté bez akejkoľvek tiesne, ani za inak nápadne neýhodných
podmienok.

2. ,,Dohoda" bola zúčastnen;imi zmluvnými stľanami bęz pripomienok odsúhlasená,

štatutárni zástupcovia zmluvných stľán na dôkazzhody o obsahu tejto,,Dohodý' pridávajú

podpisy.

3. Táto ,,Dohoda" nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka:

www.furzovka.sk.
4. Tźúo,,Dohoda" je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č:. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciźm ao Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších

pľedpisov.

5. Táto ,,Dohoda" je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, zktoých po jeden obdrži každá zo

zmluvných strán.

6. Prílohy:
- Kópia Zmluvy č,.3012016 o uzavretibudúcej nájomnej zmluvy zo đř:n06.06.20I6

- Uznesenie mestského zastupiteľstva v Turzovke č).9l _2514 _2018 zo dňa25.4.20l8

37. y , 2.0/ł 3|, 7 - .u/ľ
V Turzovke, dňa .....
Budúci prenajímateľ:

JUDr Golis
mesta

V ......................, dňa

Budúci nájomca:

SK[

c€sta

0 Źnrľĺ

Ing. Marián Maľtiněek
Výľobný ľiaditeľ

E, a.s,KÄN

@
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Kubalík
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Ved. HS Kana|ízácie

jsk76174
Obdĺžnik
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jsk76174
Obdĺžnik
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UZNESENIE č.: 9t _Ż5/4 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

JUDľ

Podpísal dňa:

UKLADÁ
Ukončenie nájomného vzťahu plynúceho zo Zm|wy o uzavľetí budúcej náj1mne1 iT'!ľ-:
30120|6 zo dřla 6.6.2016, uzavieĘ medzi Mestom Tuľzovka a spoloěnosťou Sevak, a's' Ziltna'

Bôrická cesta l9ó0, 010 ś7 ŻíIina,lio: ro 672 297 , dohodou zmluvných strán.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: l3

Prítomní na hlasovaní: 12

Hlasovanie ZA: 9, MUDľ' Viera Belková, Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDr. Martin Biľka, Maľián Chudej'

Ladislav Kadura, Ing' Jana Majtánová' lng'' Martin Mľavec'

PaedDr. Eleonóra Nekoľancová, Ladislav Steiniger

Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŻAL sa hlasovania: l, Mgr. Štefan Kompánek

NEHLASOV ALlt 2, Mgr. KamilKobolka, Miroslav Rejda

GOLIS

Ą ,í. ?o ľ
TUR
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Obdĺžnik
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Poveľujúci
Funkcia :

Poverený
Funkcĺa:

sEvERosLovENsKÉ voDÁRNE A KAN 
^LIZACIE, 

a.s.

Bôľická cesta 1960o 0l0 57 Żilio^
Zapísaná v obchodnom reeistri okresného súdu v Žiline. oddd.: Sa. vl.č.l0546/L

PovERENIE zAsTUPovAľÍ ľĺ

Ing. Marián Martinček
výľobný ľiadĺtel'

Ing. Štefan Babušík
špecialista technológĺe

V zmysle platného oľganizačného poriadku a Podpisového a schval'ovacieho poriadku
S everoslovenských vodárni a kanaliztrci i, a. s.

poverujem Vás zastupovaním
funkcie : vedúci HS Kanalizácie

počas neprítomnosti pána Petra Kubalíka - vedúceho HS Kanalĺzácie na pľacovĺsku
v Úrvaní dlhšom ako dva pracovné dnĺ po sebe.

Vaše práva a povinnosti počas zastupovania vyplyvajú z Organizaěného a Podpisového
a schval'ovacieho poriađku Severoslovenských vodáľni a kanalizácii, a.s. a priloženej
Pracovnej náplne tak, aby sa zabezpeěil riadny chod činnosti a plnenie určených úloh na
pľacovisku.

Toto poverenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu a platí na dobu nęurčitú.

v Žiline dňa 09.07.20l8

ucl : Poveľený

Ing. Mariĺĺn Ing
výrobný riaditel' špecialista technológie
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