
DOHODA 
o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27. 07. 2010 

PRENAJÍMATEC: Mesto Trebišov 

NÁJOMCA: 

sídlo: uL M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpený: Ing. Marián Kolesár, primátor 
IČO: 331 996, DIČ : 2020773590, IČ DPH: SK2020773590 
bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Trebišov 
číslo účtu: 19325622/0200 

Jana Sudimáková 
miesto podnikania: Slov. nar. povstania 2344/86, 075 Ol Trebišov, 
IČO : 45 675 783 
bank.ové spojenie: SLSP, a. s., pobočka Trebišov 
číslo účtu: 0105705808/0900 
číslo živnostenského registra: 870-13946 

1.1. Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 07. 2010 Zmluvu o nájme nebytových 
priestorov. 

1.2. V zmysle Článku V. Doba nájmu bod 5.3. zmluvy o nájme nebytových priestorov rnóžu 
zmluvné strany ukončit' právny vzťah formou písomnej dohody zm]uvných strán. 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončia zmluvný vzťah založený vyššie uvedenou 
zmluvou s účinnosťou ku dňu 30. 06. 2011. 

1.4. Nájomca je povinný ku dňu účinnosti tejto dohody protokolárne odovzdať predmet 
nájmu prenajímaterovi bez nároku na akékol'vek náhrady v stave, v akom ich od 
prenajimatel'a prevzal, s výnimkou bežného opotrebenia. O priebehu odovzdávania predmetu 
nájmu sú zmluvné strany povinné vyhotovit' v písomnej forme Odovzdávaci protokol. 

1.5. Nájomca podpisom tejto dohody neodvolatel'ne a bez výhrad potvrdzuje, že neeviduje 
voči prenajímatefovi akékol'vek pohl'adávky, resp. iné právne nároky, ktoré by vznikli 
v súvislosti s plnením vyššie uvedenej nájomnej zmluvy. 

1.6. Právne vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami všeobccne závazných právnych predpisov. 

1.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vole, že ich 
zmJuvná vol'nosť nie je obmedzená, že textu dohody porozumeli a že nebola uzatvorená 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. 
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1.8. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou. 

I. 9. Táto dohoda Je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom ptenajfmatel' obdrží 2 rovnopisy 
a nájomca jeden rovnopis. 

V Trebišove, dňa 13. 06. 2011 VT b •v ., dv 13(>~"-!('/j re t.sove, na ..•..................... 

Prenajímatel': Nájomca; 
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J~a Sudimáková 
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