
DOHODA

o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2021, uzatvorenej v zmysle zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov,

uzatvorená dňa 09.02.2021

medzi : 
1. Prenajímateľ :
    
   Obchodné meno : Obec Kružlov

                                                v zastúpení Ing. Jozef Kmec, PhD.,starosta obce

    Sídlo : Kružlov 141, 086 04 Kružlov 
    IČO: 00322211
    DIČ: 2020508435
    Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s.
    Číslo účtu : 3603898001/5600
    IBAN: SK 23 5600 0000 0036 0389 8001

    Ďalej len "prenajímateľ"

Nájomca :

2. Obchodné meno:                ZDRAVIE - LT, s.r.o.

            v zastúpení MUDr. Lenka Tarasovitšová

   Sídlo :                                  Hertník 253, 086 42 Hertník

   IČO:               53602951
   Bankové spojenie :  VÚB Banka
   Číslo účtu :  SK 67 0200 0000 0024 9956 5551

   Ďalej len "nájomca"

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme nebytových priestorov č.  1/2021  zo dňa
09.02.2021, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov za úhradu a to nebytové priestory
nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy Zdravotného strediska č. 144, za účelom poskytovania
zdravotnej  starostlivosti  v  odbore  všeobecné  lekárstvo  -  ambulancia  praktického  lekára  pre
dospelých, sa ruší k 01.03.2021 z nenaplnenia zmluvy a to z dôvodu chyby odboru zdravotníctva
Prešovského samosprávneho kraja.

 Odbor zdravotníctva Prešovského kraja vydal povolenie na výkon činnosti  všeobecného
lekárstva MUDr. Tarasovitšovej k 01.03.2021 aj s IČO-m, pre s.r.o. ZDRAVIE- LT. Podľa platného
zákona od 01.01.2021, IČO môže byť vydané len na obchodnom registri, tak s.r.o. ZDRAVIE - LT
nezapísali do obchodného registra a MUDr. Tarasovitšová  nemôže vykonávať činnosť obvodného
lekára na obvodnom stredisku Kružlov, 086 04 Kružlov.



Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.  

Dohoda je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z ktorých dva  obdrží prenajímateľ a dva
obdrží nájomca. 

Zmluvné strany prehlasujú,  že Dohodu pred podpisom pozorne prečítali  a  že jej  obsahu
porozumeli, že táto Dohoda bola uzavretá na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzavretá v
tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

 
V Kružlove, dňa :  02.03.2021                                               V Kružlove, dňa :02.03.2021

Prenajímateľ :                                                                             Nájomca :  


