Dohoda
o skončení zmluvy
o nájme nebytových priestorov č: 14092017-SO
Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
Registrácia:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
samostatný územný samosprávny a správny celok s právnou subjektivitou
00 310 182
Nar. vl. SR č. 258/1996 Z.z. ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských
obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
Zastúpenie:
Správa majetku mesta
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: príspevková organizácia s právnou subjektivitou
IČO: 42 273 668
Zastúpená: Bc. Milanom Filom, riaditeľom
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 4015033807/7500
IBAN: SK02 7500 0000 0040 1503 3807
(v ďalšom texte len prenajímateľ)
a
Nájomca:
SMER – sociálna demokracia
so sídlom:
ul. Súmračná č. 25, 821 02 Bratislava
v jej mene:
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. – predseda strany
IČO:
31 801 242
DIČ:
2021472035
bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu:
2621007888/1100
IBAN:
SK61 1100 0000 0026 2100 7888
Zapísaná:
v registri strán vedenom MV SR pod č. 203/2-99/05662
(v ďalšom texte len nájomca)

Čl. II.
Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 14.09.2017 (ďalej len nájomná zmluva) má nájomca
v nájme nebytové priestory budovy vedenej na liste vlastníctva číslo 1301 pre katastrálne územie
Bánovce nad Bebravou ako stavba súpisné číslo 667, postavená na parcele č. 435/1 druh stavby
budova pre šport a rekreačné účely (ďalej len sokolovňa) a to miestnosti spolu o výmere
podlahovej plochy 22,55 m2 ktoré sú situované na prízemí nehnuteľnosti a to kancelária o rozlohe
18,20 m2 a časť priestorov hygienických zariadení o rozlohe 4,35 m2 s právom užívať spoločné
priestory (chodba) a vonkajší priestor na parkovanie.
Čl. III.
1.
2.

Nájom nebytových priestorov uvedených v čl. II. končí dňom 31.05.2018 v súlade s čl. IX.,
ods. 1., písm. a) nájomnej zmluvy dohodou prenajímateľa a nájomcu.
Ku dňu skončenia nájmu odovzdá nájomca predmet nájmu prenajímateľovi.
Čl. IV.

1.
2.

Zmluvné strany si dohodu pozorne prečítali a prehlasujú že jej text im je zrozumiteľný, jeho
význam zrejmý a určitý a že dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola
uzavretá pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
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3.

Táto dohoda bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov tejto dohody
obdrží po 2 vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 30.05.2018

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 30.05.2018

za nájomcu

za prenajímateľa

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
Predseda
SMER – sociálna demokracia

Bc. Milan Filo
riaditeľ
Správy majetku mesta p.o.
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