
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme podperných bodov 
č.200309290005 

' . uzatvorenej dňa 02.10.2000 medzi prenajímatel'om: Stredoslovenská energetika, a. s. 
Mesto Krásno nad Kysucou- primátor ing.Jozef Grapa (ďalej len dohoda) 

a naJomcom: 

V zmys le § 59 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov bol dňa 1. júla 2007 uskutočnený vklad časti podniku Stredoslovenská energetika, a.s. (ďalej 
len SSE, a.s.) do spoločnosti : 

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D, a.s.), 
so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO: 36 442 151, 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu/kód banky: 
Peňažný ústav 
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vl. č. 1 0514/L, oddiel: Sa, 

Na základe uvedenej skutočnosti sa mení nájomca SSE, a.s., na SSE-D, a.s. 

l. 
Zmluvné strany 

Prenajímatel': 
Stredoslovenská enerQetika- Distribúcia, a.s . (ďalej len SSE-D, a.s.), 
Pri Rajčianke 2927/8, Zilina 010 47 
IČO: 36 442 151 
D 
IČ DPH: 
Číslo účtu/kód banky: 

• 

Peňažný ústav 
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vl. č . 1 0514/L, oddiel: Sa, 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Kučík, vedúci Odboru Správa siete 

Miroslav Slotka,vedúci špecialista správy siete- sever 
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: JúliusFábry, technik správy siete- juh 

ďalej len prenajímatel') 

a 

Nájomca: 
Mesto Krásno nad Kysucou 023 02 
Ul.1 mája 1255 
IČO: 00314072 
DIČ: nie je plátcom DPH 
Čís lo účtu/kód banky: 10925-322/0200 
Peňažný ústav VUB Čadca 
ktorá je zap ísaná obec vznikla zo zákona 
Zastúpený ing.Jozef Grapa- primátor mesta 
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Jaroslav Pagáč -zástupca primátora 

uzatvárajú túto dohodu o ukončení nájmu podperných bodov za nasledovných podmienok: 



Čl. l. 

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení nájomného vzťahu k p.b. v Meste Krásno nad Kysucou , v počte 
20 ks ku dňu 30.06.2012 

Dôvodom ukončenia nájomného vzťahu je zmena vstupných podmienok, legislatívy a účtovných 
a daňových predpisov. 

Čl. ll. 

Zmluvné strany preh lasujú, že ku dňu skončen ia platnosti tejto zmluvy majú vzájomne vysporiadané 
všetky práva a záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce. 

Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť novú zmluvu o nájme podperných bodov s vlastníkom predmetu nájmu, 
t.j. SSE-D, a.s , ku dňu nasledujúcemu bezprostredne po dni ukončenia nájomného vzťahu v zmysle Čl. 
l. tejto Dohody. 

Čl. 11 1. 
Táto dohoda je vyhotovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo 
zmluvných strán obdrží jeden rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu o skončení platnosti zmluvy pred podpisom prečíta l i , jej 
obsahu porozumeli a na znak súh lasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

v 

V Zi line, dňa: 

Prenajímateľ: 

S1redoslovenská energcDka- Dtstnnlicia 
akCiOVá SPOI~CilOSt 

Ing. Ľubom ír Kučik 

vedúci Odboru Správa siete 

Miroslav Slotka 
Vedúci Špecialista Odboru Správa siete - sever 

V Krásne/Kysucou, diía: 

Nájomca: 

0/~ 
lng.Jozef Grapa 
primátor mesta 

MESTO 
KRASNO NAD KYSUCOL' 
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