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DoHoDA

ru(

ĺullf,l /,ľ( wul

č.E-17ĺ2022-AH

o skončenínájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného
Zmluvou o nájme nebytových priestorov č,.E-27]2020_AH uzavľetej
a

jej Dodatku č. 1

dňa2l.10.2020

uzavľetá medzi

1)Pľenajímatel'om:
obec:
Mesto Tuľzovka
023 54 Turzovka, Stred č.l78, Slovenská republika
:Á*'
lUU:
00314331 DIČ: 2020553315
Štatutárny orgán :
JUDľ' Ľubomír Golis, primátoľ mesta

opľávnený k podpisu zmluvy: JUD.. Ľubomír GoLÍš'primáto,
mesta
opľávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Anna Hľtúsová, referent spľávy majetku mesta
|ĺľ
4I l 4209 321,

Kontakt:
Adresa doručovania:
Bankové spojenie :

e-mail : anna.hrtusova@tuľzovka. sk

0

Mesto Tuľzovka, Stred l78, O23 54 Ťu'"wka,

PRIMA BANKA SLOVENSKO,

Císlo účtu:
IBAN:

0204617002t5600

Mesto nie je platcom DpH.

sR

a.s.,

sKso s600 0000 0002 0461 7002
(d'alej len ako ,,prenaiímateľ,,)
a

Nájomcom:

Meno:

Dátum naľodenia:
T1va|ý pobyt:

Císlo oP:

Telefonny kontakt:
Adresa doručovania:

Zuzana Kľížková
PtČ:995726/4152
Raková I59|,023 51 Raková
EM160920
09181256 763
e-mail: ntzanakl3g@gmail.com
Raková l59l,023 51 Raková
(d'alej len ako" nájomca,')
(dhlej ĺen ako ,.zmluvné strany,,)

26'07.1999

CI.I.
7'

Zmluuné stľany sa dohodli
nausporiadanívzájomnýchvďahovazuvedenéhodôvodu
uzatváraji Dohodu o skončenínájmu ma;ett<u mesta Turrorrka
vymedzeného Žmlurrou o nájme
nebytoých priestorov č' E _ 27/2O2o.. AH uzavretej aĺa
žĺ.ĺo'zozďa:e: Dodatku č. 1
uzavľetého zo dňa 2l.10.2o2o , (d'alej len ako
,,Dohodj'), pľedmetom której je pľenájom
nebýového priestoru (kancelárie č.77r,-vrátane ostatnýchobstuzni,cľr p.ie.to.o'n, o celkovej
r4ýmere 43,22 m2, nachádzajiceho sa na 3'p. v budove
Mástského uraáu v Ťurzovke, č.súp.178'

2'

Zmluvné strany sa dohodli na skon-č e n í nájmu
majetku mesta Turzovka, ktoý je
vymedzený Zd""ľ^9||jme nebytoých pľiestorov č' E _
zllzozo-eg ajej Dodatku č. l
uzavretých dňa 21.10.2020 na dobu určitúaô : t t o.zo 24,
a topľed skončenĺmdóby nájmu,
'
Do H o Do

U

ku dňu: 3l. 05.2022.

I

čl rr.
1. Zmluvné strany sa zavänlji vysporiadať vzájomné záväzky a pohl'adávky vyplývajúce zo Zmluvy
o najme nebytoých priestorov č. E _ 27l2020-AÍI a jej Dodatku č. I uzavreÍých dňa 2I.IO.2O2O,
vrátanevyričtovaniaslužieb zarok202l aza obdobieod01.01 '2022_ďo3I.O5.2022.

2. Zmluvné strany sa dohodli,

že prenajatý nebytowý priestor sa protokolárne odovzdá dňa

31.05.2022.

Čt. uI

7. Zmluvné stľany po pľečítaníDohody o skončenínájmu majetku mesta Tuľzovka vymedzeného
v Zmluve o nájme nebýových pľiestoľov č).E_27l2020-AH a jej Dodatku č,.7 zo dňa27'LO.2O2O
spoločne vyhlasujú, že táto bola vyhotovená podlä ich slobodnej avážnej vôle, že jej obsah je
dostatočne určitý azronlmiÍel'ný, aže okolnosti jej uzatvorenia sú prosté bez akejkol'vek tiesne,

2.

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.

,,Dohodao' bola zúčastnenýmizmlurmými stranami bez pripomienok odsúhlasená, štatutárni
zástupcovia zmluvných strán sa zučastnili jej hlasitého pľečítaniaa na dôkaz zhody o obsahu tejto
,,Dohody" pridávajú podpisy.
3. Táto ,,Dohoda" nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovej stránke mesta,Tuľzovka.
4. Táto,,Dohoda" je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č,.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zĺeníneskoršíchpredpisov.
5. Táto ,,Dohoda" je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jeden obdrži každá zo
zmluvných stľán.
I

V Turzovke , aĺa: ..''/./:'.{:.tľľĺl'.'.'.
MISTO TU

023

5

Zaprenaj
JUDr.

Golis

Nájomca:
Zuzana Kľižková

mesta

2

