
DOHODA
o ukončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného

Zmluvou o nájme nehnutel'nosti uzatvoľenej dňa 18'01 .2017

1. Prenajímatel':
obęc: Mesto Tuľzovka
Zastupené: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta

Sídlo: Stred č' 178,023 54 Turzovka
ĺČo: 00314331 DIČ: 2O2O5533I5
Bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a.s., pob. Čadca
Číslo úetu: 0Ż0461700Ż15600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Vo veci zmluvy: Mgr. Anna Hľtúsová, ľefeľent správy majetku mesta

Prenajímateľ nie je platcom DPH
( ďalej len,,prenajímateľ")

2. Nájomca:
obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
Zastupený'.
Bankové spojenie
Číslo účtu:
IBAN:

JAVIL - sluŽby, s.ľ.o
023 54 Turzovka, Stręd 300
45 372 IoI DIČ 2O2 295 60 45
Ján Vilim
Slovenská spoľiteľňa, a.s..

0510747 3687
sK33 0900 0000 0051 0747 3687

Zapisaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro , vloŽka číslo: 65056lL
(ďalej len,,nájomca")

čl.l.

l. Zmluvné strany sa d oh od l i nausporiadanivzájomnýchvzťahoY azuvedeného
dôvodu uzatváraju Dohodu o ukoněení nájmu majetku męsta Tuľzovka
vymedzeného Zmluvou o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 18.01.2017 (ďalej len ako

,,Dohoda"), pľedmetom ktoľej je prenájom nehnuteľností v kat. území Tuľzovka,
zapísaných nu li.t. vlastníctva č,. l34I, vedenom okresným úradom Čadca, katastrálnym
odboľom, pre okĺes Čadca, pre obec Turzovka' pre katastrálne územie Turzovka, v podiele
Ill, ato:.

o Sociálnej budovy ěs. 21, pri starom ihľisku v Turzovke v Predmieri, stojacej na paľcele
C-KN ć. 2430 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere L84 m2, v katastľi mesta
Tuľzovka

. parcely C-KN č,. 243I _ zastavané plochy a nádvoria o výmere 4410 m2, z toho časť
pozemku s teľasou o výmere 902 m2. V katastri mesta Turzovka,

Ide o jednopodlaŽnú budovu s podkľovím a suteľénom o celkovej výmeľe podlahovej
plochy 394,70 m2, z toho: prízemie _ 17l,05 m, podkľovie - 135,95 m2, suterén-25,7
m2, terasa _ 6Ż m2.
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2. Zmluvné stranysadohodli na ukon č e n í nájmumajetkumestaTurzovka, ktorý je
vymedzený Zmluvou o nájme nehnutel'nosti uzavretej dňa 18. 0l .2017, a to

D o H o D o U ku dňu: 31. 08. 2018.

CI.II.
1. Predmet pľenájmu je vedený v evidencii majetku mesta. odpisy majetku vykonáva a

vedie vo svojom účtovníctve mesto Turzovka.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať vzájomné záväzky vyplývajuce zo Zm|uvy
o najme nehnutel'ností zo dňa l8.l.Ż0I7, najneskoršie do 30 dní odo dňa skončenia nájmu.

3. Nájomca sa zavänlje, že ullraďí nájomné za pľenájom nehnuteľností ku dňu skoněenia
nájomného vď ahu, na záklađę faktúry, ktoru vystaví prenaj ímatel'.

4' Nájomca sa zavänlje, že si vysporiada záväzky u dodávateľov energii, t.j. za dodávku
elektrickej energie a dodávku studenej vody (ročné vyúčtovanie nákladov) ku dňu
skončenia nájmu alebo v termíne podľa pokynov poskýovateľa uvedených energií '

5. Nájomca prehlasuj e, že nežiaďa úhĺadu nákladov zareĺováciu vnútrajšku objektu.

6. Prenajímateľ sa zaväzuje, že ak nájomca vyrovná všetky svoje záväzky, prenajímateľ je
povinný vrátiť finaněnú zábezpeku na účet pľenajímateľa do 30 dní odo dňa skončenia
nájmu.

7. Zmluvné strany sa đohodli, že protokoláme odovzdanie aprevzatie pľenajatého majetku sa
uskutoční ku dňu 31. 08.2018, kedy sa uskutoční odpis stavu spotrebovaných eneľgii.

8. Zmluvné stľany sa dohodli, Že dňom odovzdania aprevzatia prenajatého majetku sa
uskutoění prehlásenie energií, t.j' elektrickej eneľgie a vodné-stočné.

čl. uI

1. Zmluvné strany po prečítaní Dohody o ukončęní nájmu majetku mesta Turzovka
vymedzeného v Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 18'01 .2017 spoločne vyhlasujú, Že

táto bola vyhotovená podľa ich slobodnej aváŽnej vôle, Že jej obsah je dostatoěne určitý
a zrozamiteľný, a Že okolnosti jej uzatvoľenia sú prosté bez akejkol'vek tiesne , ani za iĺak
nápadne nevýhodných podmienok.

2. ,,Dohoda" bola zúčastnenými zmluvnými stranami bez pripomienok odsúhlasená,
štatutárni zástupcovia zm|uvĺých strán sa zúěastnili jej hlasitého prečítania ana đökaz
zhody o obsahu tejto ,,Dohody' pridávajú podpisy'

3. Táto ',Dohoda" nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka.
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4. Táto ,,Dohodď' je povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákona č,. 2IIlŻ000 Z'z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmęne a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov.

5. Táto ,,Dohoda" je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jeden obdrŽí každá zo
zmluvných strán.

6. Pľílohy: Zápisnica z odovzdanía aprevzatia veci z prenájmu

V Turzovke, dňa 3/ 0! Z0 /ł

MĹST0 luRZOVKA

0Ż3 54
25

'....ĺ!..: '' ô.**:
Za prenajimateľa:

JUDľ. Ľubomír Golis
Primátor mesta

JAVIL - služby s.r.o.
Tuzovka Stred 300
023 54 TURZOVKA

lČo: łsgzzĺoĺ lČ DPH: sK2022s56045
e-mail: javilsluzbY@centrum.sk

(

Zanájomcu
Ján Vilim

a
.)

jsk76174
Obdĺžnik


