
  

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - N-2013/3  

číslo: ......................... 
 

uzatvorená podľa článku 5 ods.(2) písm. a) Zmluvy o nájme nebytových priestorov                                
číslo  N-2013/3  zo dňa  1. 3. 2013          

  

 
PRENAJÍMATE Ľ:  
 

Základná škola : ................................................................................................................................................. 

v zastúpení : ........................................................................................................................................................  

IČO : ....................................     DIČ : .....................................    Č. účtu : ............................................. 
 

NÁJOMCA: 
  

Spoločnosť : ...................................................................................................................................................... 

sídlo : ................................................................................................................................................................. 

v zastúpení : .....................................................................................................................................................  

RČ : ....................................    OP : .....................................    Č. účtu : ............................................. 

uzatvárajú túto dohodu: 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

(1) Predmetom tejto dohody je ukončenie nájomného vzťahu založeného na základe Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov č. N-2013/3.   

(2) Nájomný vzťah na základe vzájomnej dohody zúčastnených strán (v súlade s článkom 5 ods.(2) 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. N-2013/3) zaniká k  01.06.2013. 

(3) Prenajímateľ ako správca nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva (LV) č. 1425 
v správe katastra Levoča,  ako  budova  na  parcele č. KN 702  preberá,  po  predchádzajúcej 
kontrole od nájomcu nebytový priestor, ktorý bol predmetom prenájmu.  

(3) Špecifikácia priestoru: 
 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................., 

o celkovej pôdorysnej ploche  ................. m2. 

Článok 2 

Prehlásenia 

(1) Prenajímateľ podpisom tejto dohody prehlasuje, že nájomca má k termínu zániku nájomnej 
zmluvy č. N-2013/3 vysporiadané všetky podlžnosti vyplývajúce z uvedenej nájomnej zmluvy.  
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(2) Prenajímateľ podpisom tejto dohody zároveň prehlasuje, že nájomca mu odovzdal predmet 
prenájmu v stave, v akom ho prevzal – t.j. bez závad. 

(3) Nájomca podpisom tejto dohody prehlasuje, že prenajímateľovi odovzdal všetky kľúče             
od prenajatých priestorov a zároveň prehlasuje, že nedal vyrobiť a nemá žiadny ich duplikát. 

Článok  3 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami, účinnosť dňom nasledujúcim 
po jej zverejnení. 

(2) Zmeny a doplnky tejto dohody sa nepripúšťajú. 

(3) Táto dohoda sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží po 2. 

(4) Zúčastnené strany prehlasujú, že sú oprávnené túto dohodu podpísať, že táto dohoda nebola 
uzavretá v tiesni.  

 

V Spišskom Podhradí  29. 5. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenajímateľ: 
ZŠ Školská 3 v Spišskom Podhradí 

Zastúpená riaditeľom školy 
 
 
 
 

 
.......................................... 

Ing. Ján Jurečko 

Nájomca: 
 

 
 

 
 

.......................................... 
Ondrej Molčan 

 
Ing. Ján Jurečko  v.r. 

riaditeľ školy 

 
Ondrej Molčan  v.r. 

 


