
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu  

       medzi zmluvnými stranami:
    
       prenajímateľom :        Mesto Senica :
       sídlo :                         Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
      zastúpený :                 Ing.Mgr.Martinom Džačovským primátorom mesta Senica
       IČO :                           00 309 974
       bankové spojenie :     SK30 0200 0000 2700 1982 8182
       DIČ :                           2021039845

       v zastúpení povereným zástupcom:

       meno (názov) :           Mestský podnik služieb spol. s r.o.
       sídlo :                          Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
       zastúpený :                 Ing. Jánom Bachurom, konateľom spoločnosti
       IČO :                           31 424 287
       bankové spojenie :     Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Senica
       číslo účtu:                   SK58 5600 0000 0092 0051 0057
       DIČ :                           2020376303
       IČ DPH :                     SK 2020376303
       zapísaný v Obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vl.č.143/T
    
       a
   

       nájomcom :

       meno :                                  Štefíková Zuzana     
       rodné číslo :                         
       adresa trvalého pobytu :      
    

I.

     1.Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o nájme bytu číslo :.... v dome :...

     v Senici  zo dňa:   31.12.2018............. sa končí  dohodou  oboch  zmluvných strán 

     ku dňu : 31.12.2019.....................................  
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Byt  bol odovzdaný s nasledovnými závadami : 

Výmena dvojvariča -spálený
.............................................................................................................................................

Byt nie je vymaľovaný -vymaľovať
.............................................................................................................................................

Výmena dverí do kúpeľne a kuchyne -poškodené
.................................................. ...........................................................................................

Výmena misy WC –zničené , výmena vložky FAB – 1 kľúč
.............................................................................................................................................

Výmena sprchovacieho kúta – rozbitý , chýba čip
.............................................................................................................................................

Výmena dosky kuchynskej linky – spálená  , výmena svietidiel 3 ks chýbajú
.............................................................................................................................................

                               
Číslo elektromeru:   313239   stav VT:     2760  KWh         stav NT :  917 KWh

Číslo vodomeru   PV: 57283329       stav :             143    m3

Číslo vodomeru TÚV: 62989896   stav :                      7   m3

Stav merača ÚK  kuchyňa :               _kúpeľňa:_____________izba: 

    32                    318                                 683                           1416
31674322        31674323                     31674524                    31673416

Doklad o odbornej prehliadke, oprave  bojlera predložený nájomcom, je zo dňa: /

Za  opravu  , výmenu   vyššie uvedených závad vystaví Mestský podnik služieb spol. s r.o. 

Senica faktúru, ktorú sa nájomca zaväzuje  uhradiť  do 15 dní  odo dňa jej  vystavenia. 

Dlh na nájomnom ku dňu odvozdania bytu činí  sumu :     886,43  € 

Dlh sa nájomca zaväzuje zaplatiť do 14 od odvozdania bytu

Nová adresa nájomcu :    

…………………………………………………………………………………………………
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2. Dohoda  je vyhotovená v troch rovnopisoch , dve vyhotovenia obdrží  prenájímateľ 

a jedno vyhotovenie nájomca. 

3. Dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

 nasledujúcim po jeho  zverejnení na webovom sídle prenajímateľa.    

V Senici,  dňa 17.12.2019

                                       prenajímateľ                                             nájomca
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