Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 55/NZ/NP/2015
Obchodné meno:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:
Bankové spojenie:
/ďalej aj „nájomca“/

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
Ing. Róbert Ujpál – konateľ spoločnosti
44 518 684
2022722075
SK 2022722075
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.
VÚB, a.s., č. účtu (IBAN): SK72 0200 0000 0000 1850 7512

a
Názov:
Sídlo:
V mene ktorej koná:
Charakter organizácie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
/ďalej aj „podnájomca“/

Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
JUDr. Marián Gešper – predseda Matice slovenskej
Verejnoprávna inštitúcia zriadená samostaným zákonom č. 68/1997 Z.z. o
00 179 027
2020603123
ČSOB a.s., č. účtu (IBAN): SK95 7500 0000 0040 0837
I.
Predmet podnájmu

Medzi nájomcom a podnájomcom bola uzatvorená Zmluva o podnájme nebytových priestorov
č. 55/NZ/NP/2015 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom tejto zmluvy je podnájom nebytového priestoru
m.č. 2.06, m.č. 2.07, m.č. 2.08 vo výmere 57,90 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov
vo výmere 16,48 m² nachádzajúcich sa v trakte B na II. poschodí v budove Hlavná č. 68 v Košiciach
za účelom využitia ako Dom Matice slovenskej v Košiciach.
II.
Ukončenie zmluvy
Nakoľko podnájomca preberá od nájomcu do podnájmu miestnosť m.č. 2.11, mč. 2.15, m.č. 2.16 v
objekte na Hlavnej 68 v Košiciach, zmluvné strany sa dohodli v súlade čl. V ods. 5.2 písm. c) Zmluvy
na ukončení podnájmu dohodou ku dňu protokolárneho prevzatia nebytových priestorov m.č.
2.11, m.č. 2.15, m.č. 2.16 v objekte budovy Hlavná č. 68.
III.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto dohoda obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú
vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto
dohode.
Podnájomca sa zaväzuje, že najneskôr v deň prevzatia nového nebytového priestoru uvoľní a vypratá
nebytový priestor m.č. 2.06 m.č. 2.07, m.č. 2.08 a odovzdá ho nájomcovi.
Táto dohoda bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po 2 rovnopisy.
V Košiciach, dňa
Za nájomcu

............…..........................................
Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti

Za podnájomcu

.............................................
JUDr. Marián Gešper
predseda Matice slovenskej

