ohoda
o ukončení Zmluvy o podnájme č.02/2011/H323 v znení
dodatku č.2 zo dňa 01.03.2013
Zmluvné strany
Nájomca:

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 143/T
Zastúpený: Ing. Jánom Bachurom, konateľom
IČO: 31424287
DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK 2020376303
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 9203289001/5600

(ďalej len „Nájomca“)
Podnájomca:

Slovenský zväz zahradkárov Okresný výbor Senica
Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Ján Ukropec, štatutárny zástupca
IČO: 00491306
DIČ: 2021078103
IČ DPH: neplátca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Senica
Číslo účtu: 14437182/0200

(ďalej len „Podnájomca“)
sa dohodli na ukončení Zmluvy o podnájme č.02/2011/H323 v znení dodatku č.1 zo dňa 15.12.2012
(ďalej len Zmluva).
Zmluva na základe tejto dohody končí dňom 28.02.2013.
Obe zmluvné strany konštatujú, že ku dňu ukončenia zmluvy neevidujú voči druhej zmluvnej strane
žiadne pohľadávky ani záväzky, všetky vyfaktúrované pohľadávky sú ku dňu podpisu ukončenia
predmetnej Zmluvy vysporiadané.
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme č.02/2011/H323 v znení Dodatku č.1 nadobúda platnosť
dňom podpisu a účinnosť dňom 01.03.2013, po jej predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle
Nájomcu.
Táto Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis je určený pre
Nájomcu, dva pre Podnájomcu.
V Senici dňa 27.02.2013

Nájomca:

Podnájomca:

podpis
meno a priezvisko: Ing. Ján Bachura
funkcia : konateľ

podpis
meno a priezvisko: Ing. Ján Ukropec
funkcia: štatutátny zástupca
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PROTOKOL
o prevzatí predmetu podnájmu
Nájomca:

Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č.143/T
Zastúpený: Ing. Jánom Bachurom, konateľom
(ďalej len Nájomca)

Podnájomca:

Slovenský zväz zahradkárov OV Senica
Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Ján Ukropec, štatutárny zástupca
(ďalej len Podnájomca)

Nájomca a Podnájomca uzatvorili dňa
27.02.2013 Dohodu o ukončení Zmluvy
o podnájme č.02/2011/H323. V zmysle článku III., bod 3.1. Zmluvy odovzdáva
Podnájomca Nájomcovi Predmet podnájmu v stave v akom sa nachádza v čase
28.02.2013 , podľa nižšie uvedenej špecifikácie:
Predmet nájmu
Identifikačné
údaje
Špecifické údaje
Kľúče
Poznámka :

Podnájom nebytových priestorov
Stavba – kultúrne stredisko, číslo súpisné 323,
druhé nadzemné poschodie, dve miestnosti
LV č.3353, stavba – kultúrne stredisko s.č. 323, parcela č.1464
Prevzal Nájomca
Predmetné nebytové priestory boli odovzdané bez viditeľných závad

Nájomca a Podnájomca svojím podpisom potvrdzujú prevzatie Predmetu podnájmu
podľa vyššie uvedenej špecifikácie v súlade s Dohodou o ukončení platnosti Zmluvy
o podnájme č.02/2011/H323.
Podpísaný Protokol o prevzatí predmetu podnájmu, sa stáva neoddeliteľnou prílohou
Dohody o ukončení Zmluvy o podnájme č.02/2011/H323.
V Senici, dňa 28.02.2013

...........................
za Nájomcu:

.........................
za Podnájomcu:
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