
Dohoda o zrušení
Zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 20.09.1995

(d'a!ej len Dohoda)

Zm!uvné strany:

Prenajímatet: Obec Nižný Slavkov
Sídlo: Nižný Slavkov 102,08275 Nižný Slavkov
V zastúpení: !ng.'Jozef Kamenický, starosta obce
tčo: 00327514
DtČ: 2020711627
lČ OPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a,s.

IBAN: SK55 5600 000 0088 6065 8001

SWIFT/BIC: KOMASK2X
(d'alej len,,prenajímatel")

a

Nájomca: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia správy majetku

Nám. SNP č. 35, 814 20 Bratislava 1

V zastúpení: lng. Martin Vanko, vedúci odboru centrálneho controllingu
lng. Lívia Budajová, špecialista odboru nájomnej agendy
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a.s.,
podl'a podpisového poriadku OS-03 v platnom znení

lčo: 36 631 124
DlČ: 2021879959
lč opH: sK2o21879959
Bankové spojenie: 365.bank, a. s., poboěka Bratislava
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011

SWIFT/BIC: POBNSKBA
Fakturaěná adresa: Slovenská pošta, a,s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č, 803/S.
(d'alej len,,nájomca")

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dohody o zrušení Zmluvy o nájme
nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 20.09.1995 v znení jej Dodatkov č. 1 až é, 2:

1. Zmluvné strany sa dohodti, že Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzavretá dňa
20.09,1995 sa rušívzájomnou dohodou zmluvných strán ku dňu 3í .10.2021.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia užívania nebytových priestorov budú
vysporiadané všetky závázky a nároky vyplývajúce zo Zmluvy a uhradené všetky platby
za užívanie predmetu v zmysle Zmluvy.

Paraíy: 
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zo dňa 20.09.1995 - objekt Nižný Slavkov

Odborný garant:
USLU/SsM/oNA
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59512010
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Prenajímatel' berie na vedomie, že nájomca SP, a.s. nebude odberné miesto elektrickej
energie prepisovať na obec Nižný Slavkov. Nájomca k dátumu 31 .1o.2021odhlási odberné
miesto ElC , 24ZVS0000013111l Pošta Nižný Slavkov u svojho obchodníka. Po
akceptovaní Žiadosti zo strany obchodníka, SP, a. s, oznámi obci Nižný Slavkov, že má
lehotu 5 pracovných dní, aby sa prihlásila u svojho obchodníka elektrickejenergie na vyššie
uvedené odberné miesto,
V deň ukonČenia užlvania predmetu nájmu, je nájomca povinný odovzdat' nebytové
Priestory v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. O odovzdaní
nebytových priestorov prenajímatel'ovi zmluvné strany vyhotovia písomný zápis.
Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a ÚČinnost'dňom 31,10.2021, nie však skór ako dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv vedenom lJradom vlády SR, Zmlúvné sirany sú,uzrozúmené
s tým, Že táto dohoda sa považuje zo strany Nájomcu za povinne zverejňovanú dohodu
vzmysle ZákonaČ.21112000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vzneníneskorších
predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a,s. zverejní celý
obsah tejto dohody v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády sR.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto Dohoda bola uzatvorená dobrovol'ne, slobodne avážne,
nie v tiesni , ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom
ju zmluvné strany podpisujú.
Táto Dohoda sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých prenajímatel' preberie dva
a nájomca tri vyhotovenia.

V_Nližnom Slavkove.. dňa _ 
'n B' 0B' 2tl21

V Elclglgve, dňa 0 2, 0g, 2021
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