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                                 UR- 2018/1178-6779 

 

Dohoda o skončení nájmu  

uzatvorená medzi: 

 

Prenajímateľom: Košický samosprávny kraj 

Zastúpený: Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: príspevková organizácia zriadená 

 Košickým samosprávnym krajom - Zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

 

(ďalej len “prenajímateľ“) 

a 

 

Nájomca: Mesto Krompachy 
 

Sídlo: Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

Štatutárny orgán: Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta  

IČO: 00 329 282 

DIČ: 2021331488 

Právna forma: jednotka územnej samosprávy 

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 3400349002/5600 

IBAN: SK03 5600 0000 0034 0034 9002 

SWIFT/BIC: KOMASK2X 

Spojenie: tel.: 053/4192228, 0944158519 

 e-mail: milos.klein@krompachy.sk 

  

(ďalej len “nájomca“) 

(ďalej spolu aj „Účastníci Dohody“) 

 

 

 

 

 



Strana 2 z 2 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 08.12.2010 Účastníci Dohody uzatvorili Nájomnú zmluvu č. 26/2010/NZ (ďalej 

v texte aj „Zmluva“), predmetom ktorej je nájom parcely registra „C“ KN č. 3077 

o ploche 17.474 m2, za účelom realizácie opráv miestnej komunikácie – cesty postavenej 

na cit. parcele nachádzajúcej sa na ul. Slovenského národného povstania v Krompachoch 

bez zásahu do cestného telesa a ďalej aj priľahlých chodníkov pri ceste, z dôvodu 

odstránenia ich zlého technického stavu. 

2. Predmetná Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú so začiatkom nájmu odo dňa 

podpísania zmluvy do dňa skončenia realizácie cit. opráv predmetu nájmu, najdlhšie na 

dobu 10 rokov. Ešte pred uplynutím doby nájmu  nájomca požiadal písomnou žiadosťou 

č. 12357/2018 zo dňa 07.08.2018 o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 26/2010/NZ dohodou. 

3. Podľa ust. článku VI. ods. 1 Nájomnej zmluvy č. 26/2010/NZ zo dňa 08.12.2010 nájom 

zaniká o.i. aj kedykoľvek dohodou zmluvných strán. 

Článok II 

Predmet Dohody 

 

1. Účastníci Dohody sa v súlade s ust. článku VI. ods. 1 Zmluvy dohodli, že nájomný vzťah 

končí nadobudnutím účinnosti tejto Dohody o skončení nájmu. 

2. Nadobudnutím účinnosti tejto Dohody o skončení nájmu zanikajú v celom rozsahu všetky 

práva a záväzky Účastníkov Dohody vyplývajúce zo Zmluvy a žiadne ďalšie nároky 

z tohto titulu títo voči sebe nemajú. Týmto však nie sú dotknuté ich práva a povinnosti 

z plnenia podľa Zmluvy do účinnosti tejto Dohody o skončení nájmu. 

3. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu odovzdá prenajímateľovi najneskôr v deň 

účinnosti tejto Dohody o skončení nájmu, a to v stave, v akom ho prevzal. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda o skončení nájmu nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi 

Účastníkmi Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 

47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.   

2. Táto Dohoda o skončení nájmu je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých 

každý z Účastníkov Dohody obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.  

3. Účastníci Dohody vyhlasujú, že túto Dohodu o skončení nájmu uzatvárajú slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a doplnkov 

a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Košiciach, dňa 15.08.2018  V Krompachoch dňa 14.08.2018 

 

 

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

          Ing. Jozef Rauch  Ing. Iveta Rušinová  

  poverený riadením organizácie  primátorka mesta 


