
Dohoda o ukončení
Zmluvy o nájme dopravného prostriedku

(ďalej len ako „dohoda")

Prenajímateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

Zapísaný v:
Banka:
Číslo účtu:

Nájomca:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Zapísaný v:
Banka:
Číslo účtu:

okno-prím, s.r.o.
Letná 37, 052 01 Spišská Nová Ves
46 839 909
JUDr. Michal Bečarik, konateľ spoločnosti
Katarína Vrončová, prokurista spoločnosti
Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd.: Sro, vl. č.: 30669/V
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK94 0900 0000 0050 3336 6044

(ďalej len ako „prenajímateľ")

MEPOS SNV s.r.o.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
52 473 732
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd.: Sro, vl. č.: 46578/V
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373

(ďalej len ako „nájomca")

Čl. 1

Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti Zmluvy o nájme dopravného prostriedku zo dňa

20.11.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.01 .2Q21 (ďalej len ako
„Zmluva',, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je prenechanie dopravného
prostriedku (továrenská značka, typ: FORD TRANSIT 350L SRW, VIN: WF0NXXTTFN8A56883,
evidenčné číslo: SN 498C~) na dočasné užívanie za odplatu.

2. Zmluvné strany sa písomne dohodli, že platnosť Zmluvy končí dňom 30.06.2021.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Na právne pomery neupravené touto dohodou sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné v
Slovenskej republike.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Dohoda je uzatvorená v súlade s§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle nájomcu.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a táto dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.



5. Zmluvné strany tejto dohody vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 2 právne rovnocenných
vyhotoveniach podpisujú. Prenajímateľ obdrží 1 vyhotovenie a nájomca obdrží 1 vyhotovenie.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 08.06.2021

Za prenajímateľa:
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Letná
IČO: 46 8:

JUDr. Michal Bečarik
konateľ spoločnosti

Za nájomcu:
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konate'ľ spoločnosti


