Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
na základe Zmluvy č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov

Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Kód banky:
Právna forma:

Materská škola Mierová 315/10, Považská Bystrica
Mierová 315/10, 01701 Považská Bystrica
Mgr. Annou Štefínovou, riaditeľkou školy
42276616
762344002/5600
SK56 5600 0000 0007 6234 4002
SUBASKBX
5600
rozpočtová organizácia obce v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Zriaďovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD., primátorom

(ďalej v texte len „prenajímateľ“)

a

Nájomca:
Sídlo:
Dátum narodenia:

Katarína Fortuníková
SNP
, 017 07 Považská Bystrica

(ďalej v texte len „nájomca“, prenajímateľ a nájomca ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné
strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula
1.

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 30.6.2016 Zmluvu č. 1/2016 o nájme
nebytových priestorov, ktorej predmetom bol prenájom nebytových priestorov v
budove Základnej školy súpisné číslo 224 v katastrálnom území Milochov, obec
Považská Bystrica, postavenej na pozemku KN C pare. č. 449/3, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1252 m2 (ďalej len budova školy) za účelom
prevádzkovania súkromnej základnej školy. Doba nájmu bola dohodnutá na 10 rokov
s účinnosťou od 1. 9. 2016.

2.

Nakoľko na základe žiadosti podanej nájomcom príslušnému orgánu štátnej sprá\y
nedošlo k zaradeniu súkromnej základnej školy do siete škôl ku 1. 9. 2016, nájomca
požiadal prenajímateľa o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou. Na základe týchto
skutočností sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

ČI. I
Predmet dohody
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že :
a)
Nájom nebytových priestorov špecifikovaných v ods. 1 Preambuly tejto
dohody (predmet nájmu) založený Zmluvou č. 1/2016 o nájme nebytových
priestorov končí dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody o skončení nájmu.
b)
Nájomca ku dňu skončenia nájmu odovzdá prenajímateľovi predmet
nájmu, o čom bude vyhotovený osobitný protokol o odovzdaní predmetu nájmu.

ČI. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Prenajímateľ a nájomca na základe obhliadky predmetu nájmu pri uzatvorení
tejto dohody zhodne vyhlasujú a nájomca sa zaväzuje, že:
a) Nájomca nevykonal od vzniku nájmu žiadne zmeny predmetu nájmu,
b) Nájomca odovzdá predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, vyprázdnený
a vyčistený, a to ku dňu ukončenia nájmu,
c) Nájomca zaplatí nájomné za dobu od 1. 9. 2016 do ukončenia nájmu, a to
najneskôr do 30 dní od ukončenia nájmu.

ČI. III
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť po jej podpise oboma zmluvnými stranami dňom
udelenia súhlasu Mesta Považská Bystrica ako zriaďovateľa prenajímateľa a vlastníka
budovy školy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke prenajímateľa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. Prenajímateľ
zabezpečí zverejnenie tejto dohody najneskôr v deň nasledujúci pod dni udelenia
súhlasu Mesta Považská Bystrica.
2.

Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
dva rovnopisy obdrží prenajímateľ, dva rovnopisy zriaďovateľ a dva rovnopisy obdrží
nájomca.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí svojimi úkonmi nadobúdať práva a
zaväzovať sa, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že ich

zmluvná vôľa nie je obmedzená, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, že si text tejto dohody prečítali a jeho obsahu riadne porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy

V Považskej Bystrici, dňa
Zriaďovateľ:

V Považskej Bystrici, dňa

Katarína Fortuníková

