DOHODA O ODPUSTENí DLHU

Zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DiČ:
Bankové spojenie:
č . ú.:
Tel:
Fax:

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2,911 64 Trenčín
Mgr. Richardom Rybníčkom, primátorom mesta
00312037
2021079995
DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
0600536001/5600
032/6504111
032/7432836

a
Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DiČ :
Bankové spojenie:
č. ú.:
Tel :

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Soblahovská 65
Ing. Petrom Kubinským, povereným vedením
37920413
2021916083
DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
0674280002/5600
032/6505111

Trenčín

sa dohodli na uzavretí tejto dohody o odpustení dlhu
(ďalej len "dohoda")
uzavretej podl'a ustanovenia § 574 Občianskeho zákonníka
(zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Článok I.

Predmetom tejto dohody je odpustenie dlhu Mestského hospodárstva a správy
lesov, m.r.o. Trenčín voči Mestu Trenčín vo výške 5.528,21 € .
Článok II.

Dlh vznikol v období od januára 2008 do mája 2009. MHSL m.r.o. Trenčín ako
prenajímatel' nebytového priestoru nesprávne zaradil nájomcu - firmu Márius
územného pásma
stanoveného
Všeobecne
Pedersen a.s. do príslušného
záväzným nariadením mesta Trenčín , nakol'ko ulica Soblahovská, kde bol nebytový
priestor prenajatý nie je samostatne uvedená v žiadnom z troch pásiem upravených
vo VZN. Týmto zaradením došlo k účtovaniu iných nájomných taríf. Ušlý nájom bol
vyčíslený vo výške 5.528,21 € . Škodová komisia sa dňa 19.11.2009 uzniesla na
tom, že Mesto Trenčín zaeviduje túto sumu ako pohl'adávku mesta voči MHSL
m.r.o. Trenčín.

Na základe rozhodnutia primátora mesta Trenčín, vydaného v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín,
zo dňa 30.11.2010
o odpustení pohl'adávky voči MHSL m.r.o. Trenčín v plnej výške , bola vypracovaná
táto dohoda o odpustení dlhu.
Článok III.

Mesto Trenčín odpúšťa Mestskému hospodárstvu a správe lesov, m.r.o.
uvedený v článku I. tejto dohody a to vo výške 5.528,21 €.

Trenčín

dlh

Článok IV.
Záverečné

ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto dohodu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán a
to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.
3. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch , z ktorých jeden rovnopis je
určený pre Mestské hospodárstvo a správu lesov, m.r.o. Trenčín a dve
vyhotovenia sú pre Mesto Trenčín.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle,
dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu bez
akýchkol'vek výhrad podpisujú.
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podpis anonymizovaný

···················· ···t ·························
Mgr. Richárd Rybníček
primátor mesta Trenčín

V.
dVna ........
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:........ .
V T renClne,

Mestské hospodárstvo a správa lesov,
m.r.o., Trenčín
.Soblahovská 65, 912 5ľrenČín
ICO: 37 9204J3, DiČ: 20 1916083
Jj -21-

podpis anonymizovaný

········ ············ ···· ········· ····1·....... .
Ing. Peter Kubins .
poverený vedením MHS ,m.r.o., TN

