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Dohoda 
o zrušení Zmluvy  o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.04.2002  medzi : 

 

 

Prenajímateľ : 

Názov : Obec Ňagov 

 Ňagov 49,  068 01 Medzilaborce 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Roháč, starosta obce 

IČO : 00 323 276 

DIČ: 2021232785 

IČ DPH : neplatca   

(ďalej len „prenajímateľ“) 

a  

Nájomca: 
Názov : Slovak Telekom, a.s. 

Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

V zastúpení: Ing. Mária Takáčová, špecialista nájomnej agendy splnomocnená na 

základe  Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s 

IČO: 35763469 

IČ DPH: SK2020273893 

DIČ: 2020273893 

Bankový účet: IBAN:  DE12 7002 0270 0015 4665 75    BIC: HYVEDEMMXXX 

 Banka: UniCredit Bank AG Munchen  názov účtu: Slovak Telekom, a.s.    

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  

 oddiel : Sa, vložka číslo. 2081/B  

Adresa na zasielanie faktúr: Slovak Telekom a.s.,  PO BOX 75,   820 16  Bratislava 216 

E-mail pre zasielanie faktúr:  PN-Invoice.ST@invoicedtse.telekom.de 

(ďalej len „nájomca“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 

Predmet dohody 

 

1. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili Zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.04.2002, 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2009  a Dodatku č. 2 zo dňa 15.04.2011, ktorej predmetom 

nájmu je  časť nebytového priestoru  o výmere 1 m2    v  budove obecného úradu nachádzajúcej 

na parcele KNC č. 330/2 súpisné číslo 49 v k.ú. Ňagov, obec Ňagov, okres Medzilaborce,  

zapísanej na LV č. 1.    ( ďalej len „Zmluva“) 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa ruší ku dňu 31.12.2021 a tento deň sa považuje za 

posledný deň trvania nájmu (ďalej len „Deň ukončenia“). 

3. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že nájomca vypratal a  odovzdal  predmet nájmu 

prenajímateľovi dňa 31.10.2021   v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebenie a prenajímateľ predmet nájmu prevzal v stave, v akom sa nachádzal ku dňu 

odovzdania. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky  a nároky vyplývajúce z nájomného vzťahu 

založeného Zmluvou boli vysporiadané.  
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Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že táto dohoda je ich 

slobodným a vážne mieneným prejavom vôle, je určitý, zrozumiteľný a vykonaný 

v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktorejkoľvek zo zmluvných strán za 

vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami  a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ sa zaväzuje 

zverejniť túto zmluvu, resp. zabezpečiť jej zverejnenie, v súlade s ustanoveniami zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, a to bezodkladne po jej uzavretí  a  zaslať 

písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy nájomcovi najneskôr do 5 dní odo dňa jej zverejnenia. 

4. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, porozumeli jej a na znak svojej slobodnej vôle a 

súhlasu s jej obsahom, túto dohodu vlastnoručne podpísali. 

5. Táto dohoda sa podpisuje v troch slovenských origináloch, z ktorých jeden originál obdrží 

prenajímateľ a nájomca obdrží dve  vyhotovenia. 

 

 

 

V Ňagove  dňa   ...........................  2021  V Bratislave  dňa  ..................... 2021 

    
P r e n a j í m a t e ľ  :  N á j o m c a : 

Obec Ňagov Slovak Telekom, a.s. :  

     

 

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

Ing. Vladimír Roháč Ing. Mária Takáčová 

starosta špecialista nájomnej agendy 
 

 

  

  

 

 

   


