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o zrušení Zmluvy o podnájme č. C.p.: 155 /ÚK/2Q05 ^ 

1) Nájomca: 

uzatvorená 
medzi zmluvnými stranami 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Zastúpené: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ spoločnosti 
IČO: 31609651 DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu : 
IBAN : 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 
Vložka číslo 2034/S. 
(ďalej len ako „nájomca") 

5 01 Žiar nad Hronom 
2) Podnájomca: Miroslav Grznár - PEGOS 

Miesto podnikania: 
IČO: 14209624 
Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Žiar nad Hronom, Číslo 
živnostenského registra 613-3935 
Bankové spojenie: VUB a.s. 
Číslo účtu: 
Tel. kontakt: 
(ďalej len ako „podnájomca") 

ČI. I. 

1) Nájomca dal podnájomcovi na základe Zmluvy o podnájme č. p.: 155 /ÚK/2005 v znení 
neskorších dodatkov (ďalej ako „Zmluva o podnájme č. p.: 155 /ÚK/2005") do užívania nebytové 
priestory a to fitnes o výmere 216 m2, k nemu prislúchajúce dve šatne a sociálne zariadenia, spolu 
o výmere 35 m2, a zádverie (prevádzkový vstup do krytej plavárne) o výmere 6 m2, nachádzajúce 
sa v suteréne stavby Krytá plaváreň so súpisným číslom 508, postavenej na CKN parcele č. 531/11 
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2309 m2, nachádzajúcej sa na Ul. M. Chrásteka v Žiari 
nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 v k. ú. Žiar nad Hronom. 

2) Zmluva o podnájme č. p.: 155 /ÚK/2005 bola dohodnutá nádobu určitú a to do 31.12.2014. 

ČI. II. 

1) Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. bod 8.1 písm. a) citovanej zmluvy, dohodli, že Zmluva 
o podnájme č. p.: 155 /ÚK/2005, bližšie špecifikovaná v článku I. tejto zmluvy, sa zrušuje 
ku dňu 31.07.2014. 

ČI. III. 

1) Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých nájomca obdrží dva rovnopisy 
a podnájomca jeden rovnopis. 
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> Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
31.07.2014, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni je j zverejnenia na webovom sídle 
nájomcu. 

3) Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto dohody plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, 
bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 
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V Žiari nad Hronom, dňa ..:.......2014 V Žiari nad Hronom, dňa ...'..„....2014 

Nájomca: Podnájomca: 
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Mgr. Igor Rozenberg, MtíA 
riaditeľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

Miroslav Grznár - PEGUb 
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