
DOHODA 
o skončen í nájmu nehnuteľnosti - pozemku 

č. 19/2018/RSM 

1. Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom 
Zastúpené: Ing. Jozefom Gašparíkom, primátorom mesta 
IČO: 00 31 7 209 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
IBAN: SK4702000000000019723372 
BIC: SUBASKBX 
(prenaj ímateľ a ďalej ako účastník 1) 

2. l.N.V.E.S.T. a. s . 
Sídlo: 345 Oravská Jasenica 029 64 
Zastúpené: 
IČO : 

Ing. Vladimírom Mušákom, podpredsedom predstavenstva 
36 398 594 

DIČ : 2020129661 
(nájomca a ďalej ako účastník 2) 

1. 

Účastník 1 a účastník 2 uzatvoril i dňa 07.03.2016 nájomnú zmluvu č. 87/2016/RSM (ďalej len 
„zmluva"), na prenájom časti pozemku p. č. KN-C 4360/2 za účelom zriadenia staveniska a uloženia 
st:webného materiálu, v súvislosti s rea lizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov a signálno -
bezpečnostnej techniky v ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom". 

II. 

'! . Účastník 1 a účastník 2 sa v súlade s článkom VI I. zmluvy dohod li, že pla tnosť zmluvy končí 
dohodou dňom 31 .01 .2018 na základe žiadosti účastníka 2 dohody o zrušenie nájomnej zmluvy zo 
dňa 19.01 .2018, zaevidovanej v podateľni mesta pod reg. číslom 888/2018 zo dňa 25.01 .2018. 

2. Dôvodom pre ukončen ie zmluvy je ukončenie rekonštn;:,cie objektov. 

3. Účastník 2 dohody uhradí alikvotnú časť nájomného za obdobie od 01 .01 . do 31 .01.2018 vo výške 
25,00 € na účet účastníka 1 dohody, v termíne do 15.02.2018, pod variabilným symbolom 
9970045916. Ak nájomca bude v omeškaní s platením nájomného, prenaj ímateľ je oprávnený 
účtovať úrok z omeškan ia vo výške stanovenej v zákonnej úprave. 

4. Účastník 2 dohody je ku dňu ukončenia nájmu povinný od pratať stavebný materiál a stavebné 
zariadenia z predmetu nájmu a uviesť pozemok do pôvodného stavu. 

111. 

1. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s pla tnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia 
sú pre účastníka 1 a jedno pre účastníka 2 tejto dohody. 

2. Zmluvné strany si dohodu prečítal i, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto 
vlastnoručne podpísali . 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Dubnici nad Váhom dňa 31.01 .2018. 

Za účastníka 1: 

. .' .„ „ . . 

Ing. zef Gašpa k 
pri átor mest 

V Dubnici nad Váhom dňa 31.01 .201 8 

Za účastníka 2: 

Ing. Vladimír Mušák 
podpredseda predstavenst a 

Ochrana údajov

Ochrana 
údajov




