
DoHoDA č.E-l2t2022-AH
o skončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného

Zmluvou o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.05.2019
č.E-26l20l9-AH

uzavretó medzi

1)Pľenajímatel'om:
obec: Mesto Tuľzovka
Sídlo: 0z3 54 Turzovka, Stľed č.l78, Slovenská republika
ĺČo : 00314331 DIČ 2020553315
Štatutárny orgán : JUDr. Ľubomíľ Golis, primátor mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomíľ GOLIS, primátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgľ. Anna Hrfusová, referent správy majetku mesta
Kontakt: 04114209321, e-mail: anna.hľtusova@turzovka.sk
Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stred I78,023 54 Tuľzovka, SR
Bankové spojenie : PRIMA BANKA sLoVENSKo, a.s.,
Císlo účtu : 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie je platcomDPH.

(d'alej len ako ,,prenajímateľ")

a

Nájomca:
Názov: Miestna oľganizácia Slovenského ľybáľskeho ztläzu Tuľzovka

(ďalej len ako Mo SRZ Turzovka)
Sídlo: 023 54 Turzovka, p.pr.25
lČo: 0o l78 2090 508
Zastipená: Peter Ježík, predseda Mo

Miroslav Bohdaň, tajomník Mo
oprávnený k podpisu zmluvy: Peter Ježík, pľedseda Mo

Miľoslav Bohdaň, tajomník Mo
opľávnený rokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:

Miroslav Bohdaň, tajomník Mo, MT: 09151816 494
Adresa doručovania: Mo SRZ Turzovka, Jašíkova 178,023 54 Turzovka
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s' Čadca
Číslo účtu: ,'' . sK47 0900 0000 0000 5199 4746

(ďalej len ako" ndjomca")

Čl I.

Zm|uvĺe strany sa d oh od l i na usporiadaruvzájomných vďahov azuvedeného dôvodu
uzatváraji Dohodu o skončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného Zmluvou o nájme
nebytoých priestorov č. E - 2612019 _AÍI uzawetej dňa 31.05.2019' (ďalej len ako ,,Dohoda"),
predmetom ktorej je prenájom nebýového priestoru (kancelárie č.84), vrátane ostatných
obslužných priestorov, o celkovej ýmere 43,22 n2, nachádzajiceho sa na 3.p. vbudove
Mestského úľadu v Tuľzovke, č'súp. 178.

2. Zlll7ll.vné strany sa dohodli na skon č e n í nájmu majetku mesta Turzovka, ktorý je
vymedzený Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. E - 26120I9-AH uzavretej dňa
3 1 .05 '201 9 na dobu neurčitú, a to

D o H o D o U ku dňu: 3I. 05.2022.
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čt. n.

Zmluvĺé strany sazavänljivyspoľiadať vzájomnézáväzky apohl'adávky vyplývajúce zoZmhvy
o najme nebytových priestorov č. E - 2612019-AÍI zo ďťla 3L05.2019, vrátane vyričtovania služieb
zarok202l a za obdobie od 01.01.2022- do31.05.2022.

2. Zrrllll.vné strany sa dohodli, že pľenajatý nebytový priestor sa pľotokoláme odovzdá dňa

3I'05'2022 
Čl. uĺ

|. Zmluvné strany po prečítaní Dohody o skončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného
vZmluve onájme nebytoých pľiestorov č. E _ 26/2019-A11 zo dťla 31.05.2019 spoločne
vyhlasujú' že táto bola vyhotovená podl'a ich slobodnej avážnej vôle' že jej obsah je dostatočne

určitý azrozllmiÍeľný, a že okolnosti jej uzatvorenia sú prosté bez akejkolŤek tiesne, ani za inak
nápadne neýhodných podmienok.

2. ,,Dohoda" bola zúčastnenýmt zmluvnými stranami bez pľipomienok odsúhlasená, štatutárni

zástupcovia zmluvných strán sa zúčastnili jej hlasitého prečítania a na dôkaz zhody o obsahu tejto

,,Dohody" pridávajú podpisy.
3. Táto ,,Dohodaoo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovej stránke mesta jlurzovka.

4' Táto 
',Dohoda" 

je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona é.2II/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov'

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

/
V Turzovke, dňa: .'l*
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JUDr. Golis
Primátoľ
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