
DoHoDA o UKoNčENÍ
Zmluvy o výpožičke zo dňa 27.02.2020

/d'alej len,,Dohoda"/
Učastníci dohodv:

SLUZBY MODRA' s.ľ.o.
Šúľska 5, 900 01 Modľa
lČo: +: 805 426
DIČ:2022478271
IČ opH: sK2022478271
Zap.: oR oS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.48881/B
Zast':Mgr' Aľt' Jakub Liška, MRes, konatel'
/d'alej len ako ,'Požičiavate|n'l
a
Mesto Modľa
Dukelská 38, 900 0l Modra
IČo: oo:o+gso
D|Č:2020662193
Zast': Juraj Petrakovič, primátoľ
/d'alej len,'Vypožičiav ate|"' l

/d'alej spolu len 
',účastníci 

Dohody"/
I.

Účastníci Dohody uzatvorili dťla27 '02.2020 Zmluvu o výpožičke a dŤla22'll.2021 Dodatok č. 1 k nej
(d'alej len ,,Zmluva") na úpľavu svojich vzájomných práv a povinností, za ktoých PoŽičiavatel'
prenecháva VypoŽičiavateĺ'ovi pľedmet výpoŽičky špecifikovaný v článku II. tejto Zmluvy do
dočasného bezodplatného užívania, ato časť Nehnutel'nosti,,starej kotolne" o výmeľe 58l m2,
nachádzajircej sa v katastľálnom ,6zemi: Modra, obec: MoDRA, okľes: Pezinok, a to v budove so
súpisným číslom stavby l5 l6' na adľese Dolná l44' druh stavby: Budova technickej vybavenosti sídla,
popis stavby: Kotolňa, postavenej na parcele ľegistra ,,C" č.885/3, dľuh pozemku: zastavaná plocha a
nádvoľie, o výmeľe: l 564 m2, Zap. na Lv č. 357 5 /d'alej len,,Nehnutel'nosť"/.

il.

Učastníci dohody sa dohodli' Že s účinnosťou k 3l.12.2022 predmetnú Zmluvu, ako aj všetky pľáva

a povinnosti z nej vyplývajúce ukončujú' čím Zmluva v celom ľozsahu zaniká'
Účastníci Dohody beľú na vedomie, Že ukončením Zmluvy nie sú akýmkol'vek spôsobom dotknuté ich
náľoky vyplývajúce zo zmluvnej pokuý, záruky, náhrady škody, ľesp. iné pľetľvávajúce nároky a

zäväzky.

III.

Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktoých každý z účastníkov
Dohody obdrŽi pojednom rovnopise.

Účastníci Dohody vyhlasujú, Že si túto Dohodu pľečítali a jej obsahu poľozumeli na dôkaz čoho ju dnes

vlastnoľučne podpisujú

V Modre, dŤn2l.12.2022

IV

SLUZBY MODRA' s. ľ. o.
Mgr. Art. Jakub Liška' MRes
konatel' SLLjZBY MODRA, s.ľ.ci.

t)oO 01 Modra, Šúrska 5
tČo: ag 805 426

,ť] ĺ-ipii. sK2{}??47 827 1

vypoztČiavatel'
Mesto Modľa
Juľaj Petrakovič
pľimátoľ

ĺ-"w


