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Dohoda o skončení Zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestorov
uzatvorenej dňa 8.11.2016

Zmluvné strany:
Prenajímateľ:
Slovenská republika
v správe: Fakultná nemocnica Trenčín
so sídlom:
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
IČO:
00 610 470
DIČ:
2021254631
IČ DPH:
SK2021254631
zriadená:
Zriaďovacou listinou vydanou MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991
štatutárny zástupca:
Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ
bankové spoj.: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN:
SK26 8180 0000 0070 0032 5974
(ďalej aj len ako „Prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Marián Pavlis
miesto podnikania:
Dubodiel 164, 913 23 Dubodiel
IČO:
47966434
(ďalej aj len ako „Nájomca“)
Prenajímateľ a Nájomca (ďalej aj len ako „Strany dohody“) v súlade s článkom V. odsek 3
Zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestorov zo dňa 8.11.2016 (ďalej aj len ako
„Zmluva“) v znení Dodatku č.1 k Zmluve zo dňa 11.10.2018 uzatvárajú túto Dohodu o skončení
Zmluvy (ďalej aj len ako „Dohoda“):
Článok I.
Predmet Dohody
1. Strany dohody sa dohodli na skončení zmluvnej spolupráce založenej uvedenou Zmluvou,
predmetom ktorej bolo odplatné užívanie nebytových priestorov vymedzených v článku I. Zmluvy
za účelom krátkodobého užívania pre poskytovanie masérskych služieb Nájomcom, a to ku dňu
31.8.2019.
2. Nájomca sa zaväzuje Prenajímateľovi uhradiť dojednanú odplatu v súlade s Článkom III. Zmluvy
za predmet plnenia podľa Zmluvy do momentu ukončenia zmluvného vzťahu, na základe
Prenajímateľom riadne vystavených a doručených faktúr (fakturačné obdobie do 31.8.2019).
3. Nájomca sa zaväzuje v posledný deň nájmu, t.j. 31.8.2019 všetky prenajaté priestory v súlade so
Zmluvou vypratať a takto vypratané odovzdať Prenajímateľovi, na základe písomného protokolu
o odovzdaní a prevzatí, v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre Prenajímateľa a pre Nájomcu.
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Strany dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, v plnom rozsahu jej porozumeli, bez výhrad
súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju, bez akejkoľvek tiesne a nie za nápadne nevýhodných
podmienok, slobodne a vážne podpisujú a zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne dodržiavať.
V Trenčíne, .................................
Za Prenajímateľa:

_________________________________
Ing. Marián Juruš
generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

V Dubodiele, .................................
Za Nájomcu:

_________________________________
Marián Pavlis

_________________________________
JUDr. Marek Šedík
ekonomický riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín
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