
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 205/2016 

zo dňa 01.02.2016 
uzatvorení v súlade s § 677 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Dohoda“) 

ev. č. OcÚMOS-1160-001/2022 

 

Čl. I 

Účastníci dohody   
 

1.1 Prenajímateľ: 

Meno:    Obec Mostová 

Štatutárny orgán:  JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce 

Sídlo:  925 07 Obecný úrad č. 120 

IČO:  00 306 096 

Údaje k DPH:  prenajímateľ nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:   IBAN SK10 7500 0000 0040 2966 8926 

(ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

1.2 Nájomca: 

Meno  a priezvisko:  MUDr. Ružena Záhončíková 

Adresa:   Mikuláša Lieskovského 1296/17, 925 22 Veľké Úľany 

Nar.:  22.04.1957 

(ďalej len „Nájomca“), 

 

(ďalej spolu aj ako „Účastníci Dohody“). 

 

Čl. II 

Predmet dohody 

 

2.1. Účastníci Dohody uzatvorili dňa 01.02.2016 Nájomnú zmluvu o nájme nebytových 

priestorov – v stavbe so súp. č. 138. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. 

2.2 Účastníci Dohody  sa v súlade s Čl. V. ods. 2  písm. a) Nájomnej zmluvy dohodli na 

ukončení Nájomnej zmluvy a to dňom 30.09.2022. Dohoda bude účinná nasledujúcim dňom 

po dni zverejnenia Dohody. 

2.3 Ostatné práva  a povinnosti Účastníkov Dohody, ktoré vznikli za trvania zmluvného 

vzťahu zostávajú nedotknuté. 

2.4 Nájomca je povinný do 15 dní  po skončení trvania nájomného vzťahu predmet nájmu 

vypratať a uvoľniť. 

2.5 V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov Nájomca podpisom Dohody vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich 

osobných údajov v Čl. I Dohody pre potreby realizácie účelu Dohody. 

 

 

 

 



Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Účastníci Dohody vyhlasujú, že Dohoda bola uzatvorená slobodne, vážne, nie v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a že sa oboznámili s obsahom Dohody a súhlasia 

s ňou, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

3.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej  podpisu oboma Účastníkmi Dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so 

Zákonom o slobode informácií. 

3.3 Účastníci Dohody berú na vedomie a súčasne vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením 

Dohody v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so Zákonom o slobode informácií. 

3.4 Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých Prijímateľ obdrží jedno 

(1) vyhotovenie a Nájomca jedno (1) vyhotovenie. 

 

Prenajímateľ:                                                          Nájomca: 

 

V Mostovej, dňa  28.09.2022 

 

 

 

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

              Obec  Mostová                                                          MUDr. Ružena Záhončíková v.r. 

         JUDr. Tibor Rózsár  v.r.                                                      

              starosta obce  

  

 


