
404/133/2017/OP 

UR-2019/326-5670 

 Dohoda        

 

o ukončení Nájomnej zmluvy č. 31/03/2017/MO zo dňa 30.06.2017  

uzatvorenej podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami: 

 

Prenajímateľ: 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, riaditeľ  

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 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Kontakt: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

ďalej ako “prenajímateľ“ 

 

a 

 

Nájomca: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice 

Zastúpený:    Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva 

     Ing. Róbert Hézsely, člen predstavenstva 

IČO:     36 570 460 

DIČ: 202 006 3518 

IČ DPH: SK202 006 3518 

Právna forma: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V 

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a. s. 

IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 

SWIFT / BIC: UNCRSKBX 

Kontakt:                                             tel.: 055/7924 - 627 

  

 

ďalej ako “nájomca“ 

ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ 
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I 

Úvodné ustanovenia 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti evidovanej na Okresnom úrade 

Košice - okolie, katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 1127, okres: Košice - okolie, obec: 

Malá Ida, katastrálne územie: Malá Ida, ako  parcela registra „C“ KN č. 940/6, druh 

pozemku: „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 6258 m2. 

 

2. Nájomca užíva časť nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 tohto článku na základe Nájomnej 

zmluvy č. 31/03/2017/MO zo dňa 30.06.2017 uzatvorenej s prenajímateľom na dobu 

neurčitú (ďalej len „nájomná zmluva“).  

 

II 

Predmet dohody 

1. Nájomca nerealizoval a v súčasnosti neplánuje realizáciu účelu nájmu v zmysle nájomnej 

zmluvy na predmete nájmu. Na základe čl. VI bod 1 písm. a) nájomnej zmluvy týmto 

prenajímateľ a nájomca uzatvárajú dohodu o ukončení nájmu k nehnuteľnosti uvedenej 

v bode 1 článku I tejto Dohody o ukončení Nájomnej zmluvy č. 31/03/2017/MO zo dňa 

30.06.2017 (ďalej len „dohoda“). 

 

2. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomný vzťah uzatvorený nájomnou zmluvou    

skončí ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 

 

3. K rovnakému dňu budú predmetné nehnuteľnosti odovzdané podľa podmienok uvedených 

v nájomnej zmluve.  

 

4. Všetky vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán podľa nájomnej zmluvy zanikajú ku 

dňu ukončenia tohto zmluvného vzťahu. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy majú voči sebe 

vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce z tejto nájomnej zmluvy. 

 

III 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

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 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre nájomcu 

a dva pre prenajímateľa. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tejto dohode potvrdzujú, že táto dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a 

zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.  

 

 

 

Za prenajímateľa: Za nájomcu: 

 

 

 

V Košiciach, dňa 17.09.2019 V Košiciach, dňa 26. aug. 2019 

 

 

 

  

 

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

Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ Ing. Stanislav Hreha, PhD.,  

  predseda predstavenstva  
 

 

 

 

 

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

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

       Ing. Róbert Hézsely, člen predstavenstva 

 


