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Dohoda o ukončení platnosti
Memoranda o spolupráci
pri výstavbe nájomných bytov na území mesta Považská Bystrica
(ďalej len „Dohoda") uzatvorená medzi účastníkmi:

1.

Mesto Považská Bystrica

Sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpené:
bankové spojenie:
číslo Účtu IBAN:

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
00317667
2020684632
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
VÚBa.s.
SK13 0200 0000 0000 1962 7372

(ďalej len „ Mesto Považská Bystrica" alebo „Mesto")
a
2.

HANT Development, a.s.

Sídlo:
Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava
IČO:
47800011
IČDPH:
DPH: SK 2024097427
štatutárny orgán:
Ing. Peter Klenovič, podpredseda predstavenstva
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu:
SK28 7500 0000 0000 2591 6293
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5964/B
(ďalej len „ HANT Development", Mesto Považská Bystrica a HANT Development ďalej spolu len
„Účastníci Dohody" alebo jednotlivo „Účastník Dohody")

PREAMBULA
Účastníci Dohody uzatvorili dňa 6. 4. 2016 Memorandum o spolupráci pri výstavbe nájomných
bytov na území mesta Považská Bystrica, ktoré nadobudlo platnosť dňom jeho podpisu a
účinnosť dňa 14. 4. 2016. Účelom tohto memoranda bola úprava prejavu vôle účastníkov
memoranda smerujúcich k naplneniu ich zámeru v súvislosti s realizáciou investičnej bytovej
výstavby na území mesta Považská Bystrica. Účastníci Dohody sa v súlade s článkom V ods. 5.4
memoranda dohodli nasledovne:
-

Článok I
Predmet Dohody
1. Účastníci Dohody sa dohodli na skončení platnosti a účinnosti Memoranda o spolupráci
pri výstavbe nájomných bytov na území mesta Považská Bystrica uzatvoreného dňa 6. 4.
2016 medzi Účastníkmi Dohody, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.
V zmysle tejto skutočnosti dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody akékoľvek práva
a povinnosti Účastníkov Dohody vyplývajúce z memoranda zanikajú.
2. Účastníci Dohody konštatujú, že v čase uzatvorenia tejto Dohody majú vysporiadané
všetky práva a povinnosti vyplývajúce z memoranda podľa ods. 1 a po uzatvorení tejto
Dohody si voči sebe nebudú uplatňovať akékoľvek práva vzniknuté priamo alebo
nepriamo z titulu uzatvorenia memoranda. Ukončením platnosti a účinnosti
memoranda podľa ods. 1 nezaniká záväzok Mesta Považská Bystrica, ktorý je
špecifikovaný v článku III ods. 3.2 písm. b) memoranda, a to záväzok uzatvoriť kúpnu
zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva k časti pozemku KN C pare.
č. 5478/164 v prospech spoločnosti HANT Developm ent.

Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Dohody celkom alebo sčasti neplatným alebo
nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť
a uplatniteľnosť zostávajúcej časti tejto Dohody. V takomto prípade sa Účastníci
Dohody zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo
najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami.
2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Účastníkmi Dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mesta Považská
Bystrica v zmysle platnej legislatívy SR.
3. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom po jej podpise obdrží
každý z Účastníkov Dohody dve (2) vyhotovenia.
4. Účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že si túto Dohody pred jej podpisom prečítali, že
táto Dohoda bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne,
nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s obsahom tejto
Dohody ju vlastnoručne podpisujú.

a

Za Mesto Považská Bystrica:

Za HANT Development:

V Považskej Bystrici dňa

V Bratislave d ň a
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Ing. Peter Klenovic
podpredseda predstavenstva

