
DOI{ODA O UKONČENÍ
Zm|uvy o nájme nebytovych priestorov č.2412020

uzatvorená medzt

Cl. L
Zmluvné strany

Prenajímatel': :

Názov: Kysucká knžnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. Novembra 1258,022 01 Čadca
7,9stupuje: PtrDr. Janka Bírová, riaditeťka
ICO: 36 145 068
DIČ: 2021435625
tČ ppH: SK202l352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. tiětu IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Zriaďovateť a vlastník majetku: Žitinsty samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09
žílina

(ďalej len,,prenajímatel"')

a

Nájomca:

Obchodné meno: ASO VENDING s.r.o.
Sídlo: Meden} Hámor 7,974 01 Banská Bystrica
73stripen : Ing. Miroslav Korček - konateť
ICO: 45 851221
DIČ: 2023114434
tČ opH: SK2O23II4434
Bankové spojenie: VÚB, a.s. t
IBAN: SK88 0200 0000 0028 9606 9551
SWIFT: SUBASKBX
Zapisany: OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č. 18957/5
Kontakt v pdpade poruchy: tel.: +42I 907 958 946
(ďalej len,,nájomca")

(prenajíí_lateť a nájomca spolu ďalej ako ,,zmluvné strany")

čt. n.
preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa25.06.2020 Zmluvu o nájme nebytov ch priestorov ě.2412020,
predmetom ktorej bol prenájom časti vstupnej haly Kysuckej knižnice v Čadci o qirrnere 1rď,
nachádzajicej sa v stavbe so srip. č. 1258, postavenej na pozemku parc. KKN-C ě. I738l2
zapisanej na LV ě.6467 pre k. ri, Čadca (ďalej len,,zmluva).

Stranal z2

!



Cl. ilI.
Predmet dohody

1. Na základe čl. VI. bodu 6.1 zmluvy sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že zmluvný
vzt'ahzaložený zmluvou zaníká uplynutím dňa 30.11.2020.

2, Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca vyprace a odovzdá prenajímateťovi predmetný
nebytový priestor v takom stave, v akom bol odovzdaný nájomcovi prenajímateťom
sohťadom na oblyklé opotrebenie. Zmluvné strany sa dohodli, že ďo 15.12.2020 si
vyrovnajú svoje vzájomné záv'ázky v súlade s č1. IV. bod 4.5:
. prenajímatel wáti rrájomcovi na účet: SK88 0200 0000 0028 9606 9551 alikvótnu časť

z uhradenej sumy za mesiac december 2020:
a) nájom vo výške: 40,00 €,
b) nráklady na elektrickú energiu a vodu vo výške: 1,67 € .

Cl. Iv.
záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnýnni stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na web stránke Kysuckej knižnice
v Čadci rl ww.knirrica-cadca.sk .

2. Zv er ejnenie doho d y zabezp ečí prenaj ímateť.
3. Táto dohoda je spísaná v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmIuvných strán si ponecňá po 1

rovnopise.
4. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu ju

vlastnoruěne podpisujú,

v čadci, dňa {r-ll /,o Lo

Za prenaj ímateťa:

V Banskej Bystrici, dňa /+ ť/ bL
Za nálomcu:

---

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka

Ing.N.4:iň av Korček
]dinatel
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