Ukončenie nájomnej zmluvy, zo dňa 31.1.2019

Prenajímateľ:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len prenajímateľ)
a
Nájomca:

Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Obecný úrad v Staškove, 023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce
Prima banka Slovensko, a. s., Čadca
0279615001/5600
00314293
2020553271

Michal Pavlina, nar., r. č.
trvale bytom: Staškov č.

,
Katarína Kubalová,nar.,r.č.,Staškov č.
(ďalej len nájomca)
I.

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti č. s. v k. ú. Staškov, zapísanej na LV č. 1179
v kat. území obce Staškov na parcele 111/17. Prenajímateľ uzatvoril s nájomcom nájomnú
zmluvu, dňa 31.1.2019 na užívanie bytu č. na poschodí v dome č. s. v Staškove.
2. Byt podľa prílohy k opatreniu MF SR č. R-11/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR
č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru, patrí do I. kategórie.
3. Byt pozostáva z kuchyne, 2 obytných miestností, chodby, kúpeľne a WC. Súčasťou bytu je
balkón a sklad č. .
II.
4. Na základe žiadosti nájomcu zo dňa 24.11.2020 sa Zmluvné strany dohodli o skončení nájomnej
zmluvy k 30.11.2020.
III.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 1.12.2020.
2. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.
3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Nájomca svojím podpisom na tejto zmluve dáva
prenajímateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov výslovný súhlas na zverejňovanie svojich osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a to za účelom zverejnenia zmluvy, vrátane jej
dodatkov na webovej stránke prenajímateľa. Súhlas je daný na dobu neurčitú a v zmysle
citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy na základe ich
slobodnej, vážnej a určitej vôle a na znak toho, čo bolo vyššie uvedené tento podpisujú
V Staškove 25.11.2020

............................................
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce - prenajímateľ

..........................................
Michal Pavlina
nájomca

Vykonaná v zmysle §7 zákona NR SR č.357/2015 Z.z.
Finančnú operáciu alebo jej časť
a/ je možné vykonať,
b/vo finančnej operácií alebo jej časti je možne pokračovať
c/poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 25.11.2020.
Meno a priezvisko, podpis zodp. za prislušnú fin.opetráciu:
Bc. Milka Hurinová, dňa 25.11.2020 ..............................................
Finančnú operáciu alebo jej časť
a/ je možné vykonať,
b/vo finančnej operácií alebo jej časti je možne pokračovať
c/poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:25.11.2020.
Meno a priezvisko, podpis štatutára, podpis:
Ing. Ladislav Šimčisko, dňa 25.11.2020....................................................

...................................
Katarína Kubalová
nájomca

