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                                                                                                                                     Príloha č.20
Vzor Dohody o ukončení výpožičky
                                                                                                                  
Dohoda
o ukončení Zmluvy o výpožičke .................... č. ...... zo dňa ........... .
 uzatvorenej podľa § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov zo dňa ............ 
                                                       (ďalej len „Dohoda“)


Zmluvné strany
Požičiavateľ :           uviesť názov organizácie
                          sídlo: ..........................
                          v zastúpení:   ....................... 
                          IČO:.........................
                          bankové spojenie: ..................
                          číslo účtu: ..................
                          IBAN:.............................
                                  ( ďalej len  ,, požičiavateľ  ” )
a

Vypožičiavateľ :    uviesť názov organizácie
                                 sídlo:  ...................
                                  v zastúpení ...............
                                 IČO:  ...................
                         bankové spojenie: ..............
                         IBAN:....................................
                                 ( ďalej len  ,, vypožičiavateľ ” )

(požičiavateľa a vypožičiavateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa...........Zmluvu o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č. ...... .
uzatvorenej podľa § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov zo dňa ............, predmetom ktorej je prenájom výpožička nebytových priestorov v budove na ul...... č...v......., v k.ú. .........., zapísanom v KN na LV č.................. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.

Dopísať ostatné relevantné skutočnosti a dôvod predčasného ukončenia zmluvy
V zmysle uvedených skutočností, z dôvodu ................. sa zmluvné strany dohodli v zmysle článku .......pôvodnej Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. .......... zo dňa ........., na ukončení predmetného zmluvného vzťahu. 

Článok I
Predmet Dohody
Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle Preambuly tejto Dohody, že účinnosť Zmluvy o výpožičke č. .......... zo dňa .........., sa končí ku dňu ...................................

	Zmluvné strany sa dohodli, že  najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody  vysporiadajú voči sebe všetky finančné a iné náležitosti, vyplývajúce  zo zmluvných podmienok.



                                              

	Po nadobudnutí účinnosti Dohody bude predmet výpožičky, a to kancelária .......... o výmere .......... m2, fyzicky odovzdaný a prevzatý formou protokolu o odovzdaní a prevzatí podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.




Článok  II
Záverečné ustanovenia


Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Vedenom Úradom vládySR.
 
	Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých požičiavateľ dostane dva rovnopisy a vypožičiavateľ dva  rovnopisy.


3.   Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, bez časovej tiesne  a na znak toho, že jej obsah sa zhoduje s ich vôľou, dohodu vlastnoručne podpísali.



V ............. dňa:                                                                             V ..................  dňa:  


Za požičiavateľa:                                                                           Za vypožičiavateľa:





...................................................                                          ........................................................
 Meno a priezvisko, funkcia                                                     Meno a priezvisko, funkcia





