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NIESTO PREŠOV, Hlavná 73,08001 Prešov
zast. Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta
IČO: 327 646
DIČ:2021225679
ffiAL'T: SK1Z 75000000004008549274
Bankové spojenie:

1, FREi"L4.JThL4.TEB:

SWIFT: CEKOSKBX
(ďalej len prenajímateľ)
a

2, NÁJOMCA:

ŠK Universal Prešov
Matice Slovenskej 5, 080 Ol Prešov
zast. Petrom Doležalom, štatutárnym orgánom
IČO: 37788558
(ďalej len nájomca)

1.
1.

Prenajímateľ prenajal nájomcovi na základe Zmluvy o nájme pozemku Č. 10/2015 zo dňa 16.09.2015
časť pozemku parc. Č. Kl'\[C 14446/4 o výmere 50 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Prešov a časť
pozemku parc. Č. KNC 14447, ostatná plocha o v-ýmere 30 m2, oba pozemky sú vedené v k.ú, Prešov
a zapísané na LV Č. 6492 za účelom vytvorenia dočasnej spevnenej plochy a vjazdu z ulice
Bernolákovej k objektu v lokalite Bernolákova ulica v Prešove.

1,

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle čl. II. bod 2 písm. b) Zmluvy o nájme pozemku č.
10/2015 zo dňa 16.09.2015 na jej ukončení ku dňu 5.11.2018 (6.11.2018 bolo odovzdané stavenisko
k vybudovniu novej komunikácie na peredmete nájmu).
Nájomca prehlasuje, že si neuplatňuje voči prenajímateľovi žiadne nároky vyplývajúce z titulu
ukončenia nájomného vzťahu.

n.

2.

lTI.
1.
2.

3.
4.

Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto dohody, prípadne prijímať dodatky k tejto dohode len písomne
po vzájomnej dohode.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok.
Dohoda nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dohodaje vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých l vyhotovenie obdrží nájomca a 3 prenajímateľ.
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