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DOHODA  Č. 070/60/2011/38 
o skončení zmlúv o nájme nebytových priestorov, zmlúv o poskytovaní služieb spojených 

s nájmom nebytových priestorov, o skončení nájmu hmotného majetku 
a ultrazvukového prístroja 

 
Čl. I. 

Strany  dohody 
Prenajímateľ :  Slovenská  republika 
                            správca: Fakultná  nemocnica s poliklinikou Žilina 
                            so sídlom: V. Spanyola 43,  012 07  Žilina 
                            zastúpená: Ing. Margita Sirotná - riaditeľka 
                            IČO: 17335825 
                            DIČ: 2020699923 

a 
Nájomca:            KOMA Kardioprax, s.r.o. 
       so sídlom: V. Spanyola 43, 010 01 Žilina 
       zastúpená: MUDr. Peter Koma- konateľ 
                            IČO: 36437301 
  DIČ: 2022099387                           
  

Čl.  II. 
Predmet  dohody 

1. Nájomca a právny predchodca prenajímateľa (Nemocnica s poliklinikou Žilina) uzatvorili:  
- dňa 14.11.2008 zmluvu o nájme nebytového priestoru o výmere 69,00 m2 v budove 
Polikliniky na 2. posch. vľavo, za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore 
pediatrická kardiológia, schválenú MF SR dňa 21.01.2009, 
- dňa 31.01.2007 nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bol ultrazvukový prístroj VIVID 3 
nachádzajúci sa na odd. funkčného vyšetrovania, inv.č.: 5-397751-007. 

2. Nájomca a prenajímateľ uzatvorili: 
- dňa 23.08.2010 zmluvu o nájme nebytového priestoru o celkovej výmere 55,00 m2 
v budove Polikliniky na 5. posch. vpravo, za účelom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v odbore pediatrická kardiológia, schválenú MF SR dňa 14.10.2010,  
- dňa 01.10.2010 nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bol hnuteľný majetok vo 
vlastníctve SR v správe FNsP Žilina, 
- dňa 30.06.2011 zmluvu o poskytovaní služieb spojených s nájmom nebytového 
priestoru, 
- dňa 14.11.2008 zmluvu o poskytovaní služieb spojených s nájmom nebytového 
priestoru. 

3. Nájomca a prenajímateľ sa dohodli, že zmluvné vzťahy vyplývajúce z horeuvedených 
zmlúv končia dohodou zmluvných strán ku dňu 30.06.2011.   
4. Nájomca odovzdá prenajaté nebytové priestory v stave, v akom ich prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.  
5. Nájomca zápisnične odovzdá hmotný majetok a ultrazvukový prístroj VIVID 3 
k poslednému dňu nájmu v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebovaniu. 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto dohoda sa uzatvára z dôvodu žiadosti nájomcu zo dňa 18.04.2011 o ukončenie 
zmluvného vzťahu a jeho sťahovania sa do nových priestorov na ul. V. Spanyola 39, 010 01 
Žilina. 
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2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
3. Dohoda je uzatvorená so súhlasným prejavom vôle oboch strán. 
4. Dohoda bola uzavretá slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
strany dohody jej porozumeli,  na znak čoho ju v  štyroch  vyhotoveniach podpisujú. 
 
 
V Žiline  dňa   06.06.2011 
 
 
 
..........................................................                              ..............................................................        

za prenajímateľa          za nájomcu 
       Ing. Margita Sirotná             MUDr. Peter Koma 

riaditeľka             konateľ    


