DOHODA O UKONČENÍ
Zmluvy o výpožičke č. 249152012 zo dňa 24.10.2012
Požičiavateľ:

Mesto Košice v zastúpení správcom majetku ZŠ Starozagorská 8,
Košice, konajúcej prostredníctvom jej riaditeľa PaedDr. Alexandra
Suchana na základe Zmluvy o zverení nehnuteľného majetku mesta do
správy zo dňa 24.6.2010
sídlo:
Starozagorská č. 8, 040 23 Košice
štatutár:
PaedDr. Alexander Suchan, tel. č.: 055/ 7894 189, e-mail:
riaditel@zsstarozagorska.sk
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice
číslo účtu:
0503908002/5600
IČO:
31985921
ďalej len „Požičiavateľ“
a
Vypožičiavateľ:
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP
sídlo:
Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
štatutárny orgán: Ing. Iveta Kijevská - starostka
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. , pobočka Košice
číslo účtu:
0536298001/ 5600
IČO:
00691089
ďalej len „Vypožičiavateľ“
uzatváranú túto Dohodu o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 249152012 z 24.10.2012 (ďalej
len „Dohoda“):
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.10.2012 Zmluvu o výpožičke nebytového priestoru č.
249152012, ktorej predmetom bol prenájom nebytového priestoru – malej telocvične,
šatne, sprchy, časť chodby v trakte „D“ budovy ZŠ Starozagorská 8 Košice o výmere
267,91 m², nachádzajúceho sa v okrese Košice II, obec Košice – sídlisko KVP, katastrálne
územie Grunt, na parcele registra „C“ 3755/76 a je evidovaný Katastrálnym úradom v
Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 965, a to na dobu určitú: od 15.11.2012 do
15.11.2012 od 13.00 – 18.00 hod..
2. V zmysle čl. VII, druhá odrážka citovanej Zmluvy o výpožičke sa zmluvné strany dohodli
na ukončení tejto Zmluvy ku dňu 12.11.2012.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia Zmluvy majú voči sebe vysporiadané
všetky záväzky.
4. Dohodu si zmluvné strany prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú,
ich sloboda nie je obmedzená a prejavy sú vážne.
5. Dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Vypožičiavateľ obdrží 2 a Požičiavateľ
3 rovnopisy, z ktorých jedno doručí mestu Košice Tr. SNP 48/A Košice.
Košice, dňa 9.11.2012
Za Požičiavateľa:

Za Vypožičiavateľa:

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

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

