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VEC:

Odstúpenie od Zmluvy o podnájme č.03/2013/HK – odpoveď

Mestský podnik sluţieb spol. s r.o. Senica s poľutovaním prijal Vašu
informáciu o odstúpení od podnájmu nebytových priestorov v areáli na Hurbanovej
ulici v Senici.
Vašu ţiadosť aj keď neradi, akceptujeme.
V zmysle dohodnutých zmluvných podmienok bude zmluva ukončená dňom
31. marca 2015.
Ţiadam Vás aby k tomuto dátumu boli nebytové priestory pripravené k odovzdaniu
a spätnému prevzatiu našou obchodnou spoločnosťou.
Zároveň Vás týmto ţiadam aj o stanovenie dátumu a času odovzdania, a informáciu
o tejto skutočnosti prosím oznámiť mne osobne (na telefónne číslo 0905/441265), alebo
Ing. Ivanovi Hatiarovi (0917/773101)
V prípade, ak tak neurobíte budeme pripravený k prevzatiu nebytových
priestorov dňa 1.apríla 2015 o 12,00 hodine v budove v ktorej sa Vami uţívané nebytové
priestory nachádzajú.
Ďakujem za pochopenie.
V Senici, dňa 29.12.2014
S pozdravom
Ing. Ján Bachura
riaditeľ spoločnosti
Kontakt: Ing. Ján Bachura (0905 441262)
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PROTOKOL
o spätnom prevzatí predmetu podnájmu
Nájomca:

Mestský podnik sluţieb, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vloţka č.143/T
Zastúpený: Ing. Ivanom Hatiarom, povereným Nájomcom
(ďalej len Nájomca)

Podnájomca:

Ing. Zdenko Smolíček
900 28 Zálesie, Muškátová 465/5
Zapísaný v Ţivnostenskom registri Okresného úradu Senec
pod číslom ţivnostenského registra: 320–15142
Zastúpený: Pavlom Smolíčkom, povereným Podnájomcom
(ďalej len Podnájomca)

Nájomca a Podnájomca ukončili dňom 31.03.2015 Zmluvu o podnájme č.03/2013/HK.
V zmysle článku IV., bod 4.4 Zmluvy, odovzdáva Podnájomca Nájomcovi Predmet
podnájmu v stave v akom sa nachádza v čase ukončenia platnosti Zmluvy o
podnájme č.03/2013/HK, podľa niţšie uvedenej špecifikácie:
Predmet zmluvy
Identifikačné
údaje
Špecifické údaje
Kľúče
Poznámka č.1
Poznámka č.2

Podnájom nebytových priestorov
Stavba – prevádzková budova, číslo súpisné 542,
prvé nadzemné podlaţie – vpravo od vchodu, miestnosť č.68
LV č.3353, budova – stavba, prevádzková budova, č.s.542, parcela
č.3275/3 – zastavané plochy a nádvoria.
Vlastník: Mesto Senica
prebral Nájomca
Stav na pomerovom meradle tepla:
Nebytové priestory boli Nájomcom prevzaté bez viditeľných závad.

Nájomca a Podnájomca svojím podpisom potvrdzujú prevzatie Predmetu podnájmu
podľa vyššie uvedenej špecifikácie v súlade so Zmluvou o podnájme č.03/2013/HK.
Podpísaný Protokol o spätnom prevzatí Predmetu podnájmu, sa stáva oficiálnym
dokumentom o ukončení platností Zmluvy o podnájme č.03/2013/HK.
Obe zmluvné strany sa dohodli, ţe objem zálohových platieb za rok 2015 vyfaktúrovaný
Nájomcom ku dňu ukončenia Zmluvy sa rovná ich ročnému zúčtovaniu.
V Senici, dňa: 24.03.2015

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

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