Dohoda o ukončení
Zmluvy o podnájme č.19/2011/HK
(ďalej len Dohoda)
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. Ján Bachura, konateľ
IČO: 31424287
DIČ: 2020376303
IČ DPH: SK 2020376303

(ďalej len „Nájomca“)
Podnájomca:

Stredná odborná škola, V.Paulíniho Tótha 31/5, Senica
Sídlo: V.Paulíniho Tótha 31/5, 905 01 Senica
Zastúpený: Mgr. Pavol Paradeiser, riaditeľ
IČO: 00351997
DIČ: 2021086947
IČ DPH: neplátca DPH

(ďalej len „Podnájomca“)
sa dohodli na ukončení Zmluvy o podnájme č.19/2011/HK zo dňa 25.08.2011 (ďalej len Zmluva).
1/ Na základe tejto Dohody Zmluva skončila dňom 30.06.2012.
2/ Nájomca prehlasuje, že ku dňu ukončenia Zmluvy, neeviduje voči Podnájomcovi z titulu
existencie predmetnej Zmluvy žiadne pohľadávky ani záväzky, nebytové priestory, ktoré boli
Predmetom Zmluvy riadne prevzal do svojej správy a tieto boli prevzaté v súlade so znením čl.IV, bod
4.4. Zmluvy.
Predmetné nebytové priestory boli prevzaté bez viditeľných závad.
3/ Podnájomca prehlasuje, že neeviduje voči Nájomcovi z titulu existencie predmetnej Zmluvy
žiadne pohľadávky ani záväzky, nebytové priestory, ktoré boli Predmetom Zmluvy riadne odovzdal zo
svojho užívania a tieto boli prevzaté v súlade so znením čl.IV, bod 4.4. Zmluvy.
Predmetné nebytové priestory boli odovzdané bez viditeľných závad.
4/ Zmluvné strany sa dohodli, že ročné zúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s dodávkami
energetických médií sa rovná objemu zálohových platieb, vyfaktúrovaných do dňa ukončenia platnosti
Zmluvy
5/ Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Dohody, ju podpisujú.
Prílohou tejto Dohody je Protokol o spätnom prevzatí predmetu prenájmu, zo dňa 04.07.2012.
6/ Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden pre Nájomcu a a jeden
pre Podnájomcu.
Táto Dohoda nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou, po jej zverejnení
na webovom sídle Nájomcu.
V Senici dňa 29.06.2012
Nájomca:
podpis
meno a priezvisko: Ing. Ján Bachura
funkcia : konateľ

Podnájomca:
podpis
meno a priezvisko: Mgr. Pavol Paradeiser
funkcia: riaditeľ
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