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DOHODA O ZÁNIKU

Zmluvy č. 1/2010
o nájme nebytového priestoru

zodňa28.apríla2010

uzatvorenej podľa ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových príestorov Č. 116/1990
Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka

medzi

nastranejednej:
y

1. Obec: POPROC
v

Sídlo: Skolská2,04424Poproč
y

Zastúpený: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
y

ICO: 00 324 639
DIČ: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., poboČka Košice
v

Císlo účtu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

ďalejlenprenajímater

anastranedruhej:

2. Obchodné meno: BENTOPO, spol. s r. o.
Sídlo: Lipová 33, 044 24 Poproč

v

ICO: 31656366

Zastúpený: Mariou Benkovou, konatelTíOu spoločnosti
r_

Bankové spojenie: VUB Moldava nad Bodvou
y

Císlo účtu: 412346542/0200

ďalejlennájomca

Predmetom tejto Dohody je zánik Zmluvy č. 1/2010 o nájme nebytového priestom
uzavretejmedzivyššie uvedenými zmluvnými stranami zo dňa 28.04.2010. Predmetom nájmu
bol prenájom nebytového priestom, ktorý sa nachádza v budove Cukráme nachádzajúcej sa na
ulici Kostohiej orientaČné číslo 46, súpisné číslo 761, katastráhie územie Poproč, zapísanej na
liste vlastaíctva 1190, parcela c. 1641/1 o vymere 88,66 m2, ktorého výlucnym vlastníkomje
obec Poproč.



Zmluva č. 1/2010 onájme nebytového priestoru uzavretá medzi vyššie uvedenými
zmluvnými stranami zo dňa 28.04.2010 zanikne v zmysle článku DC. Trvanie zmluvy bodu
5. ataktiež v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči č. A/3.b./2014 zo dňa
08.12.2014 dohodou zmluvných stránku dňu 31.12.2014.

Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať si vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré
vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, najneskôr do 31.01.2015.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami aúčinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.

Táto Dohoda o zániku Zmluvy č. 1/2010 onájme nebytového priestom
je vyhotovená v Štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zo zmluvných strán.
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