
 1

 
DOHODA  O UKONČENÍ ZMLUVY O BUDÚCEJ  

NÁJOMNEJ ZMLUVE č.  10/02/2014 
 
 

č.  83/2016 
 
Zmluvné strany: 
 
Mesto NEMŠOVÁ 
so sídlom:  Mestský úrad, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová  
v zastúpení:  Ing. Františkom Baginom, primátorom mesta 
IČO:  00 311 812 
Číslo účtu: (Všeobecná úverová banka, a.s.,) 
IBAN:  SK65 0200 0000 0000 2512 4202 
BIC:  SUBASKBX   
 
a 
 
Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo 
so sídlom :  ul. Školská č. 239/18B, 914 41 
Nemšová v zastúpení :   Ing. Jozefom Ďuríkom, predsedom 
 :    Pavlom Bahnom, členom výboru 
IČO :  34 001 123 
č. účtu :  SK9209000000000041713488 
zapísané : Výpis registra pozemkových spoločenstiev, Obvodný lesný úrad 
Trenčín, vložka č. : R-41/TN 
     

 
Článok 1 

 
1. Dňa 22.05.2014 bola uzavretá zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 10/02//2014 medzi 

Mestom Nemšová na strane budúceho nájomcu a Spoločenstvom bývalých urbárnikov 
a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo na strane budúceho prenajímateľa. 

2. Predmetom tejto zmluvy bola dohoda zmluvných strán o uzavretí nájomnej zmluvy na 
predmet nájmu: 

- časť pozemku, E KN parcely č. 1898 ostatné plochy o výmere 3 352 m², zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1688 katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín 

- časť pozemku, E KN parcely č. 1896 ostatné plochy o výmere 2570 m², zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1985 katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín 

3. Účelom nájmu malo byť podľa zmluvy o budúcej nájomnej zmluve č. 10/02/2014 zo dňa 
22.05.2014 rozšírenie ležoviska a sadovej výstavby Mestského kúpaliska v Nemšovej 
a výstavba nového oplotenia areálu Mestského kúpaliska v Nemšovej. 

4. Nájomná zmluva mala byť podľa článku 3 zmluvy o budúcej nájomnej zmluve uzatvorená od 
začiatku realizácie projektu „Oprava areálu letného kúpaliska Nemšová“. 

 
 

Článok 2 
 
1. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujeme, že sme sa dohodli, že zmluva o budúcej nájomnej 

zmluve č. 10/02//2014 zo dňa 22.05.2014 sa zrušuje bez akýchkoľvek nárokov zmluvných 
strán. Obe zmluvné strany sú s tým uzrozumené, týmto považujú danú zmluvu o budúcej 
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nájomnej zmluve za ukončenú s tým, že nemajú voči sebe z tohto titulu žiadne nároky 
a netrvajú na plnení z tejto zmluvy. 

2. Na predmet nájmu bola dňom podpísania tejto dohody uzavretá nájomná zmluva medzi 
Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o. na strane nájomcu a Spoločenstvom bývalých 
urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo na strane prenajímateľa.  

 
Článok 3 

 
1. Účastníci zmluvy vyhlasujeme, že sme túto dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez nátlaku. 
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia.  
3. Táto dohoda je platná dňom podpísania a účinná  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
V Nemšovej dňa 13.05.2016                                 V Nemšovej dňa 13.05.2016 

 
 
Za  budúceho nájomcu: Za budúceho prenajímateľa: 

 
 
 

.......................................................... ......................................................... 
Ing. František Bagin, primátor Ing. Jozef Ďurík, predseda 

 
 
 

................................................. 
Pavol Bahno, člen výboru 

 
 
 


