
Dohoda o skončení nájmu 
č. 49/2011/Práv. 

uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Žilinský samosprávny kraj 
ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
37 808 427 
202 162 6695 
Dexia banka Slovensko a.s., Hodzova 11,01011 Žilina, 
č. účtu: 0360366110/5600 
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja 

Liptovské múzeum v Ružomberku 
Nám. Š. N. Hýroša č. 10, 034 50 Ružomberok 
37 808 427 
PhDr. Iveta Zuskinová, riaditeľka 

Mesto Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš 
00 315 524 
MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta Liptovský Mikuláš 
Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, 
č. účtu: 1600443002/5600 

uzatvárajú túto dohodu: 

ČI. I. 
Predmet dohody 

1.1 Na základe Nájomnej zmluvy č. 528/2010/Práv. zo dňa 02.11.2010 prenechal prenajímateľ nájomcovi 
za odplatu časť nehnuteľnosti, ktorý je predmetom tejto dohody, a to pozemok pare. č. KN-C 785/3 o výmere 
cca 1 m2 zapísaný v registri „C", nachádzajúci sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský 
Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. 
1.2 Nehnuteľnosť, ktorej časť tvorí predmet dohody podľa bodu 1.1. tohto článku je vedená v katastri 
nehnuteľností na Katastrálnom úrade Žilina, Správe katastra Liptovský Mikuláš, zapísaná na liste vlastníctva č. 
3474 katastrálne územie Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, ako pozemok 
pare. č. KN-C 785/3 o výmere 632 m2, v kultúre zastavané plochy a nádvoria. 

ČI. II. 
Ukončenie nájmu 

2.1 Účastníci dohody sa dohodli na ukončení nájmu pozemku uvedeného a bližšie špecifikovaného v čl. I 
bode 1.1 tejto dohody ku dňu podpisu tejto dohody. 
2.2 Nájom sa končí v zmysle čl. Vods. 1 písm. b) nájomnej zmluvy č. 528/2010/Práv. zo dňa 02.11.2010 
dohodou, a táto zmluva stráca platnosť a účinnosť dňom podpísania tejto dohody oboma zmluvnými stranami. 
2.3 Prenajímateľ a nájomca týmto záväzne vyhlasujú, že všetky vzájomné nároky a záväzky vyplývajúce 
z nájmu pozemku považujú ku dňu podpisu tejto dohody za vysporiadané. 

Prenajímateľ: 
So sídlom: 
IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 

Zastúpené: 

Správca: 
So sídlom: 
IČO: 
Zastúpené: 
(ďalej len „prenajímateľ") 
a 

Nájomca: 
So sídlom: 
IČO: 
zastúpené: 
Bankové spojenie: 

(ďalej len „nájomca") 
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Cl. III. 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka. 
3.2 Dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch splatnosťou originálu, z toho tri pre nájomcu a jeden pre 
prenajímateľa. 
3.3 Účastníci dohody vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto 
vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, táto dohoda nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok pre niektorého z jej účastníkov na znak čoho túto dohodu vlastnoručne podpisujú. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.02.2011 

Inŕg. Juraj Blan. 
.predseda ŽSK 

Správca: 

Prenajímateľ: 

Vlastník: 

Nájomca: 

v / h ^ — 
, Mesto Liptovský Mikuláš 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor 

PhDr. Iveta Zuskinoví 
Liptovské Múzeum /Ružomberku 
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