
o ukončęní nájmu majetku
Pľílohou č.7 v Zm|uue,

ľ,/
Prenajímatel'' /

DOHODA
mesta Tuľzovka vymedzeného
o nájme zo dńa 01. 05. 2010

ľłľslłľ/łl{-l /1f ľłĺł
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: O23 54 Turzovka, Stľed č.l78, Slovenská ľepublika

lČo: 00314331 DIČ: 2O2O5533l5

Zastípený: JUDr. Ľubomírom GOLISoM, primátorom mesta

oprávnený k podpisu zmluvy:
JUDr. Ľubomíľ GOLIS, primátor mesta

opľávnený ľokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:
Mgr. Anna Hrtúsová, ręferent správy majetku mesta

Kontakt: 04114209321 e-mail: anna.hrtusova@turzovka.sk

Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, SR
(ďalej len ako ,,prencjímateľ'')

Nájomca:
obchodné meno: T- services' s. r. o Tuľzovka
Sídlo: Jašíkova i78, Turzovka 023 54, SR
lČo: 44ŻŻ8414 DIC: Ż0Ż2745868

Zasttryená: Rudolťom Šobichom, konateľom spoločnosti

oprávnený k podpisu zmluvy: Rudolf Šobich, konatęľ spoločnosti
oprávnený rokovat' vo veciach pľedmetu zmluvy:

Rudolf Šobich, konatęľ spoločnosti
Kontakt: +421905 381 464

Adresa doručovania: Jašíkova 178,023 54 Ttlĺzovka' SR
Zapisaná: obchodný ľegister okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vloŽka číslo: 50694/L

(d'alej ĺen ąko ,,nájomca")

L

CI.I.

Zm|wné stľany Sa d oh od l i na uspońadaĺivzájomnýchvzt'ahoy azuvedeného

dôvodu uzatváraju Dohodu o ukoněení nájmu majetku mesta Turzovka

vymedzeného Prílohou č,. ] v Zmluve o nájme zo đńa 0l.05.20l0 (ďalej len ako ,,Dohoda"),
piedmetom ktoľej je prenájom kancelárie č. 14 s interiérovým vybavením v obstarávacej

..n" , Ż.8g2,8O €, ktorá sa nachádza v Budove mestského úradu v Turzovke, na I' poschodí,

z dôvodu jej dlhodobého nevyuŽívania spoločnosťou.

Zmluvnéstľany sa dohodli na u ko n č e n í nájmu majetku mesta Turzovka dňom

23. 7.2018, ktoľý je lymedzený Prílohou č. 7 v Zmluve o nájme uzatvorenej dňa

01.05.2010.



CI. II.
l. Ukončenie pľenájmu majetku mesta Turzovka, kancelárie č' l4 s interiérovým vybavením

v obstaľávacej cene 2.892,80 EUR' dohodou, bolo schválené dňa 27.06'Ż018 na
zasadnutí Mestského zastupiteľstvavTurzovke uznesením č. l23 _27/6 - 20l8.

čl uI

l. Zmluvné strany po prečítaní Dohody o ukoněení nájmu majetku mesta Tuľzovka
vymedzeného Prílohou č,. 7 v Zmluve o nájme zo día 01.05.2010 spoločne vyhlasujú' Že

táto bola vyhotovená podľa ich slobodnej avtňnej vôle, Že jej obsah je dostatoěne určitý
a zrozumiteľný, a Žę okolnosti jej uzatvorenia sú prosté bez akejkol'vęk tiesne, ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok.

2' ,,Dohoda" bola zúčastnenými zmluvnými stľanami bez pripomienok odsúhlasená,

štatutárni zástupcovia zmluvných stľán sa zúčastnili jej hlasitého prečítania ana ďökaz
zhody o obsahu tejto ''Dohody" pridávajú podpisy'

3. ostatné ustanovenia ,,Zm|uvy o nájme zo dňa 01. 05' 2010 ostávajtbezo zmeny.
4' Táto ,,Dohoda" nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka.
5. Táto ,.Dohoda" je povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákonač,.2|l12000 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
pľedpisov'

6. Tttto,'Dohoda" je vyhotovená v dvoch rovnopisoch' z ktoých po jeden obdrŽí kaŽd,á zo
zmluvných strán'

7. Prílohy: Zápisnica z odovzdania a prevzatia veci z prenájmu

V Tuľzovke, dňa .....'/ J,' ł.../.|.1.L.

MISIO I URZ(j

023 5

,ą2

JUDr. Ľu Golis
Zanájomcu:
Rudolf Šobich
konatel' T -services, s.r.o TurzovkaPrimátor mesta
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UZNESENIE č.: 123 _ 27 ĺ6 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TUMoVKE

N sCHvAĽUJE
Ukončenie prenájmu majetku mesta Turzovka, ktoý je vedený v príIohe ě. 7 v Zrnluve o nájrne
uzatvoľenej dňa 0l .05 '20 l0, so spoloěnosťou T - services, s.r'o Tuľzovka, so sídlom: Jašíkova l78, 023 s4
Turzovka, ĺČo: ąązzgąl4, d ohod ou zmluvnýchstrán. Ukončenie prenájmu majetku mestasaýka
kancelárie č. 14 s interiéľovým vybavením v obstarávacej cene: 2.892'8a €, ktoľá sa nachádza v budove
Mestského úradu v Turzovke, na I. poschodí, z dôvodujej dlhodobého nevyužívania spoločnosťou.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupiteĽstva v Turzovke: l3
Pľĺtomnĺ na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: l0' MUDľ. Viera Belková, Mgr' Rastislav Bakajsa, JUDr. Radoslav HruŠka, Marián Chudej,

Ladislav Kadura, Mgr. Kamil Kobolka, Ing, Jana Majtánová, Ing. Martin Mľavec,
PaedDľ' Eleonóra Nekorancová, Ladistav Šteinigeľ

Hlasovanię PROTI: 0
LDRż,^L sahtasovania: l, Mgr. Štefan Kompánek
NEHLASOVALI: 2, JUDr' Martin Biľka, Miroslav Rejda

JUDľ. GOLIS

Podpísal dňa: ...
4 ?o/ĺ
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/Ł''/07.0L.2009224,72 .LCD obrazovkV1001.6

/ył07.01.20090,03Mobil.telef n Nokia 61512515

LL2.r2.20071'26,74Ę.Kancelásky kontajnerL73474

,LŻ.1z'Żoo7119.50Kancelársky stol1,73313

l''L2.r2.ZOO799,58Policová skrilĺa1732L2

30.11.20073L,57Stolička bordo167311

!/30.11.200731,60Stolička bordo167210

V30.11.20073 1,60Stolička bordoL61t9

30.7L.Ż0073 1,60Stolička bordo1,670I
N . lił,Í' /(',f30.11.20073 1,60Stolička bordo16697

/Ą, ' l/łJ^'/(ł1,5.1,1.200775,O1,ManaŽ.kreslo16036

//r'Ú, //ł/Ą'1 ć'ł25.04.2008109,3 1ZáloźnÝ zdroi APC Cvber Fort ll18355

ti22.oŻ.2oo81,49,37Nábyt.skrilĺa kombinovaná18034

22.02.20081'52,69 ĘNábvt.skriria dvoidverováL80Z3

,2Ż.o2.2oo82Lz,44 ę.Nábyt. skrilia štvordverová1801z

T/L - t/:r72L.03.20077 466,04Počitač+pris.+progr15511

PoznámkaDátum zaradeniaobstarávacia cenaNázov predmetulnv. čP. č.

DHM DDHM evldcnc'le v budove 3.r.o.
Príloha č.7:
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