
DOHODA O UKONCENI
ZIĺLIJvY o nÁĺvĺE NEBYTovÝcH PRIEsToRov

číslo: l72ĺ20ĺsP
(ďalej len 

'dohodao')

Zmluvné strany:

1. Pľenajímateľ:

obchodné meno
Sídlo
IČo
DIČ ]

lČ ppH
Zapísaný v

Rekľeačné služby mesta Senica, spol. s ľ.o.
Tehelná II52l53,905 01 Senica
44 525 371
2022735528
sK202273s528
obchodný registeľ okľesného súdu Tľnava,
oddiel: Sro, vloŽka číslo: 23091/T
Mgr. Ľubomíľ Štvľtecký - konateľ
Tatra banka) a.s., pobočka Senica
sK66 1100 0000 002923788157
03416513833
sprava@ľsms.sk

Sociálny podnik mesta Senica, s.ľ.o.
Tehelná II52l53,905 01 Senica
s3 478 495
2121384705
obchodný ľegister okĺesného súdu Trnava, oddiel: Sro,

Číslo vloŽky:48I42lT
Ing. Noľa Čeľnáčková, konateľ
nie je platcom DPH
Všeobecná úveľová banka, a.s.

sK29 0200 0000 004403297353
info@spms.sk

Zastipený
Bankové spojenie:
IBAN
Telefon
E-mail

(ďalej len,,prenaj ímateľ")

2. Nájomca:

obchodné meno :

Sídlo :

IČo :

DIČ :

Zapisaný v :

Zastiryený :

Bankové spojenie: :

IBAN
E-mail :

(ďalej len,,nájomcď')

uzatvorili dňa 18.12 .2020 v súlade s ust. $ 3 ods. 2 zákona č. t16ll990 Zb., o nájme

a podnájme nebytových priestorov v zĺeni neskorších predpisov a ust. $ 663 anasl. Zákona č.

4011964 Zb. občiansľy zakonník v znení neskoľších predpisov Zm\uvu o nájme nebytových

priestoľov (ďalej len,,zmluva") zapodmienok dohodnutých v tejto zmluve'

Pľenajímatel' a nájomca sa dohodli na ukončení nájmu podl'a zmluvy ku dňu

04.0s.202L.
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Táto dohoda je vyhotovená vpiatich (5) ľovnopisoch, kďŽďý znich má platnosť originálu'
zktoých po jej podpise obdrží pľenajímateľ dve (2) vyhotovenia a nájomca iri (3)
vyhotovenia.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stľanami a účinnosť
04.05.202I po jej predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle pľenajímateľa a nájomcu.

Zmluvné stľany prehlasujú, Že si túto dohodu pľečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak toho,
Že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoľučne podpísali.

V Senici dňa30.04.202l

n

za prenajímatel'a
Rekľeačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Mgr. Ľubomír Štvľtecký, konateľ

za nájomcu
Sociálny podnik mesta Senicd, s.ľ.o.

Ing. Nora Cernáčková, konateľ
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