DOHODA
o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

Strany dohody:
Prenajímater:

BodvaTei S.r.o.

So sídlom:

Školská S , 04S 01 Moldava nad Bodvou

Zastúpený:

Valériou Vincovou -

IČO:

36210269

DiČ:

2021601670

IČ DPH:

SK2021601670

konateľkou

IBAN:

SK06 0200 0000 00lS 71S8 3654

Tel/Fax:

OS54602621 /055462621

e-mail:

valeria.vincova@bodvatel.sk

registrácia:

Spoločnosť zapísaná

(ďalej

v OR Okresného súdu Košice I. odd: Sro., vložka č. 12853/V

len ako "prenajímater")

Nájomca:

Fischer bau s.r.o.

50 sídlom:

Lazaretská 31, 811 09

Zastúpený:

Jozefom Halásom - konaterom

IČO:

46130055

DiČ:

2023241781

IČ DPH:

SK2023241781

IBAN:

SK67 1100 0000 0029 2887 2200

Bratislava

Tel/Fax:
e-mail:
registrácia:

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1.,0dd:Sro., vložka
č.79617/B

(ďalej len ako "nájomca")

I.

Uzatvárajú v zmysle

článku

E bod 25 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo

dňa

8.7.2011 túto

dohodu o ukončení nájmu ( ďalej len túto "dohodu").
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá 8.7.2011 sa
ku 31.12.2014.

končí

dohodou zmluvných strán a to

II.
Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto dohodu sú k podpisu tejto dohody
oprávnené, že sa s jej obsahom oboznámi, že zneniu porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnej
dohode, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu ju zmluvné strany podpisujú.

III.
Táto dohoda je spísaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotoveni.

IV.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň

po jej zverejnení na určenom webovom sídle prenajímatefa.

V Moldave nad Bodvou, dňa 5.11.2014
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