DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU
DoSN 86/169/2011
uzatvorená podľa § 677 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

PRENAJÍMATEĽ:

Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, O19 Ol Ilava
zastúpený: Ing. Štefanom Daškom, primátorom
IČO: 317331
DIČ: 2020610911

Dôverné údaje
Id'alej len "prenajímateľ

NÁJOMCA:

UNI LUX, s.r.o.
sídlo: Soblahov 750,913 38 Soblahov
v zastúpení: Ing. Radoslav Mikuš, konateľ
IČO: 36 349 593
DIČ: 2022098870
IČ DPH: SK 2022098870

Dôverné údaje
Id'alej len" nájomca "I

Čl. I
Nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 29.12.2006
prenajal prenajímateľ nájomcovi časť pozemku parc. Č. KN 690 v k.ú. Ilava (na Pivovarskej
ulici) o výmere 10 m2, za účelom podnikania, a to stánkového predaja tlače, cigariet a iného
doplnkového tovaru.

Čl. II
Zmluvné strany sa dohodli,
dňom 31. decembra 2011.

že nájom

uvedený

v čl.

I tejto

dohody

zaniká

Čl. III
Nájomca sa zaväzuje najneskôr do lOdní po skončení nájmu uvedeného v čl. II tejto
dohody odstrániť stánok z pozemku prenajímateľa.
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Čl. IV
Účastníci dohody potvrdzujú, že ku dňu zániku nájmu bytu má nájomca voči
prenajímateľovi dlh na nájomnom vo výške HlO, € j@dnodo eue, Z tejto sumy uhradil
nájomca v decembri nájomné vo výške
,- €, ktoré sa odpočíta 60 gYm)' 100, €
a celkový
dlh na nájomnom
je vo výške
€
(slovom

12:..

..........................................................

,-

).

Čl. V
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle,
nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Ilava. Dohoda je vyhotovená
v štyroch vyhotoveniach, tri pre prenajímateľa a jedno pre nájomcu.

V Ilave, dňa 21. decembra 2011

V Ilave, dňa

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

Dôverné údaje
Ing. Štefan Daš o
primátor
!

..?f.: ..

decembra 2011

Dôverné údaje

-

Ing. adoslav Mikuš
kon teľ

Do SN 86/169/2011

-

