
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

uzatvorená dňa 18 122020 medzi

Prenajímatel' . Mesto Bytča, Námestie SR č 1, 01401 Bytča
zastúpené primátorom mesta
Ing Miroslav Min á r Č I k na strane jednej
( ďalej len prenajíma te/' )
IČO 321 192

Nálomca Peter Kulíšek
bytom ul Pšurnovická 1321/62A, 01401 Bytča
IČO 44532997

a

Silvia Kulíšková, rod Hlavatíková
bytom ul Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bvtč~--nar ------
na strane druhej
( ďalej len nájomca)

ktorí po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony uzatvárajú túto

dohodu o ukončení nájomného vzťahu

I. 

Na základe článoku 9, bod 9 1 1 nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 10 12 2008
a v súlade s uznesením MZ v Bytči č 169/2020 zo dňa 14 12 2020, sa zmluvné
strany vzájomne dohodli na ukončení nájomného vzťahu na nebytové priestory
v Klasrcrstickej budove (Reštaurácia Palatín), ul Zámok č s 105 v Bytči o celkovej
výmere 289,31 m2, tJ na ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 10.122008 a k nej
uzatvoreného Dodatku č 1 zo dňa 14 09 2009

a to ku dňu: 31.12.2020

II':

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že nájomca je povinný a týmto sa zároveň
aj zavazuje uhradiť prenajlmateľovi konečné vyúčtovanie za spotrebu energií
(dodaných služieb) počas nájmu v roku 2020, ktoré bude vyúčtované do mája 2021
Nájomca sa zároveň zavazuje, že uhradí vyššie uvedené vyúčtovania energií od
prenajímateľa najneskôr do tô-tich dní odo dňa Ich doručenia: Zmluvné strany sa
zároveň dohodli, že nájomca dňa 07 01 2021 (štvrtok) o 13 oo hod odovzdá
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zástupcom prenajímateľa uvol'nené predmetné nebytové v riadnom stave s
prihliadnutím na obvyklé opotreberue a odovzdá kľúče od týchto priestorov
Záverom zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto dohody, na znak
čoho JU v 4-och vyhotoveniach pOdpiSUJÚ, pričom dňom podpisu táto dohoda
nadobúda platnosť a účmnost'

prena;ímate/

Mesto Bytča
v zastúpení primátorom
Ing Miroslav Mmárčrk

I /

I
nájomca

\
Peter Kulíšek

Silvia Kulíšková
,j 


