
D O H O D A 
o ukončení nájmu pozemkov 

k nájomnej zmluve č. 192/2008/OM 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: Mesto Kežmarok, zastúpené Ing. Igorom Sajtlavom, primátorom mesta 
IČO : 326283 
DIČ : 2020697184 
IČDPH : SK 2020697184 
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a. s. pobočka Kežmarok 
Číslo účtu : 6608185178/1111 
VS : 1710005962 
/ ďalej len prenajímateľ/ 

Nájomca : TURSERVIS KST, s.r.o. so sídlom Záhorského 33, 831 03Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I - vložka Č.40637/B, 
oddiel Sro., zastúpená p. Petrom Perhalom, konateľom spoločnosti, trvalé bytom 
Sputniková 5 Bratislava 821 02 
IČO : 31 333 656 
DIČ : 2020332820 
IČDPH : SK 2020332820 
Bankové spojenie : VUB Bratislava 
Číslo účtu : 1407500757/0200 
/ ďalej len nájomca / 

Prenajímateľ je vlastníkom lesných pozemkov pare.č. KN-E 6569/1, 6556/1 a pozemku KN-
C 870/4, k.ú. Tatranská Lomnica, zapísaných na LV č. 346, k.ú. Tatranská Lomnica. Na základe 
NZ č. č. 192/2008/C)M prenajal prenajímateľ nájomcovi pozemok KN-C 870/4 a časti lesných 
pozemkov uvedených v čl. 1.1 nájomnej zmluvy o celkovej výmere 622 m2. 
Ide o nasledovné výmery časti pozemkov, na ktorých sú postavené stavby a zriadené manipulačné 
plochy : 

p. č. KN-C 870/4 Chata Zelené Pleso 391 m2 
p. č. KN-E 6569/1 Generátor a sklad nafty 106 m2 
p. č. KN-E 6569/1 Turbína - zast. 22 m2 
p. č. KN-E 6569/1 Vodojem 15 m2 
p. č. KN-E 6569/1 Prístavok ku skladu nafty 32 m2 
p. č. KN-E 6556/1 Prístrešok - medzisklad materiálu 21 m2 
p. č. KN-E 6556/1 Medzisklad dreva Salvejov prameň 35 m2 

S p o l u 622 m2, 

na obdobie, od 01.7.2008 do 31.12.2016. Nájomná zmluva nadobudla účinnosť 01.07.2008. 

Na základe výpovede z nájmu nájomcu - spoločnosti TURSERVIS KST, s.r.o. so sídlom 
Záhorského 33, 831 03 Bratislava sa zmluvné strany dohodli v zmysle čl.III.ods.III.2 nájomnej 
zmluvy č. 192/2008/OM na ukončení prenájmu predmetných lesných pozemkov k 01.07.2011. 

V nadväznosti na ukončenie prenájmu časti lesných pozemkov pare.č. KN-E 6569/1, 6556/1 
a pozemku KN-C 870/4, k.ú. Tatranská Lomnica, zapísaných na LV č. 346, k. ú. Tatranská 
Lomnica, má nájomca povinnosť vysporiadať pohľadávky a záväzky vyplývajúce z podmienok NZ. 



Nájomca má v súlade s nájomnou zmluvou č. 192/2008/C>M s Mestom Kežmarok vyrovnaný 
účet pohľadávok a záväzkov. 

Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
po dva. 

Účastníci si dohodu prečítali a prehlásili, že jej obsahu porozumeli a ich vôľa pri uzavretí je 
slobodná, vážna a zrozumiteľná. Na znak súhlasu ju podpísali. 

V Kežmarku:23.03.2011 

-lyRSfERV/s Záborsl<ého 33 
BRATISLAVA 831 03 

Peter P e r h a 1 a 
konateľ spoločnosti 

TURSERVIS KST s.r.o. 
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K e ž m a r o k 



Kežmarok 
MESTO KEŽMAROK 

Mestský úrad 
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

Kežmarok 26.04.2011 
Číslo spisu: 128/2011/104 

V ý p i s 
z uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 04. 2011 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 104/2011 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje ukončenie nájmu pozemkov pare. číslo 

KN-E 6569/1 o výmere 175 m2, 6556/1 o výmere 56 m2 a pozemku KN-C 870/4 o výmere 

391 m2, k.ú. Tatranská Lomnica dohodou s nájomcom TURSERVIS KST, s.r.o. dňom 

30. 6. 2011. 

Za správnosť: Zuzana Purschová 


