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Dohoda č.526ĺ2021
o ukončení Zmluvy č' l|012021 o v1ýlpoŽičke nebytových priestoroy Zo dňa l.3.202l

uzatvorenej podl'a ustanovenia $ 659 a násl. zákonač,.40l1964 Zb. občiansky zákonník
v platnom zneni

čl. I
Zm|uvné strany

Požičiavatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa

Zastilpený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

lČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
(ďalej len,,PoŽičiavateľ")

2. Vypožičiavatel': ELEZI, s.ľ.o.
Zapisaný v obchodnom registri okĺesného súdu Bratislava I,

odd. Sľo VloŽka číslo: 104908/8
Sídlo: Roľnícka 9253l5l,831 07 Bľatislava_Vajnory
lČo: 48 2O7 306
Konajúci: MUDr. Mgr. Kema|Elezi, MPH, konateľa spoločnosti
DIČ: 2I20O887O7
lČ ppn: SK2l20088707
E-mail: kernal@elezi.sk
Bankové spojenie: Čsog
IBAN: SK75 7500 0000 004021842475
(ďalej len,'VypoŽičiavateľ")
(PoŽičiavateľ a VypožIčiavatel'v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

Clánok II.
Pľedmet dohody

2.l. Zmluvne strany uzatvoľili dňa 1 .3'202l Zmluvu o rn'ýpoŽičke nebýových priestorov č.

l10/202l (ďalej len (,,Zmluva"), pľedmetom ktorej je ťypoŽiéka nebýoých pľiestorov
podľa ust. čl. III. ods. l Zm|uvy nachádzajtlcich sa v objekte na Pribinovom námestí
v Šali-Veči _ spoločenský dom s.č. 1766 na paľcele ľegistra C KN č. 3205/2, vedenej

katastľálnym odborom okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV
č. 1 (ďalej aj ako,,pľedmet qipoŽičky').

2.2. Dňa 30.06.202l VypoŽičiavateľ predmet qipoŽičky vypratal a presťahoval svoju
pľevádzku do iných priestorov.
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2.3' V zmysle uvedených skutočností sa Zrnluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. VIII.

ods. 2. Zm1uvy výslovne dohodli na ukončeni Zmlwy uzatvorením tejto Dohody

o ukončení Zmlwy (ďalej len ,,Dohoda").

čl. III.
Vyspoľiad anie záväzkov a pohl'adávok

3.1. PoŽičiavatel' eviduje voči VypoŽičiavatel'ovi pohl'adávku na úhradách nák\adov za

sluŽby spojené s uŽívaním pľedmetu výpoŽičky do 30.06.202l v celkovej výške 400,00

EUR (slovorn: štyristo eur), ktoľé je VypoŽičiavateľ povinný pri podpise tejto Dohody

uhradit' do pokladne PoŽičiavatel'a, alebo na účet PoŽičiavateľa uvedený v čl. I. tejto

Dohody s pouŽitím variabilného symbolu: 21200327.

3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, Že podpisorn tejto Dohody aúhľadou nákladov za s|uŽby

spojené s uŽívaním (ľeŽijne náklady) podl'a č. III. ods' l tejto Dohody povaŽujú svoje

vzájomné vzt'ahy za\oŽene na zák|ade Zmlwy za ukončené a vysporiadané a Žiadna zo

zm1uvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane

akékoľvek práva' právne nároky, závázky alebo pohľadávky ďalebo vyŽadovať plnenie

akýchkol'vek povinností.

čl. Iv.
Záverečné ustanovenia

4.l. Táto Dohoda nadobúda platnost'dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom

sídle PoŽičiavatel'a. Povinnost'túto Dohodu zverejniť vyplýva z ust. $ 5a zákona č.

2lll2OOO Z.z. o slobodnorn prístupe k infonnáciám a o Zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni'

4.2. Táto Dohoda je vyhotovená v tľoch (3) exemplároch s platnost'ou originálu, pričom

PoŽičiavatel' prevezme 2 jej vyhotovenia aYypožičiavateľ pľevezme jedno (l) jej

vyhotovenie.

4.3. Zmluvné stľany pľehlasujú, Že si túto Dohodu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli

jej obsahu, aže vyjadruje ich slobodne, určito aváŽne prejavenú vôl'u a znak súhlasu s

o-bsa[om)
ju podpisujú.
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