
          Zml. č. 21/119 
         

Dohoda  
o ukončení nájomnej zmluvy č. 21/009 uzatvorenej dňa 07.05.2021 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Prenajímateľ:  Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení 
   KRAJSKÝM OSVETOVÝM STREDISKOM V NITRE  
Sídlo:   Fatranská 3, 949 01  Nitra 
Zastúpený:  Mgr. Danielou Gundovou, riaditeľkou 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK92 8180 0000 0070 0031 1206 
IČO:    36102709 
DIČ:   2021431984 
 
 
2. Nájomca:   Mgr. Martina Gajdošová  
Sídlo:               Fábryho 561/24B, 951 01 Štitáre 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 
IBAN:    SK16 8330 0000 0026 0150 5855 
IČO :              53 750 110 
DIČ:                      1029335813 

 
II.  

Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzavreli zmluvu o prenájme nebytových priestorov č. 21/009 zo dňa 
07.05.2021 – (ďalej len ako „Zmluva“), na časť nebytových  priestorov nachádzajúcich sa  
v budove súpisné č. 917 na parcele  č. 973/3  katastrálne územie  Chrenová na Fatranskej 
ul. č. 3., I. Poschodie, kancelária č. 32, o rozlohe  21 m2. Budova je zapísaná na LV 
1024, vedená Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe čl. VIII. Zmluvy ukončia existujúci právny vzťah 
založený Zmluvou. 

 
III. 

Predmet dohody 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedená Zmluva uzavretá medzi prenajímateľom 

a nájomcom  sa končí dňom 31.12.2021.  
2. Nájomca berie na vedomie, že až do skončenia Zmluvy naďalej zostáva v platnosti jeho 

povinnosť uhradiť poskytované služby prenajímateľom podľa predloženej faktúry, a to 
spôsobom dohodnutým v čl. IV a V. Zmluvy. Vyúčtovanie za obdobie nájmu v roku 2021 
bude vyhotovené za energie, vykurovanie a vodu a následne zaslané na úhradu po skončení 
nájmu počas roka 2022. 

3. Súčasťou prenájmu bolo aj vybavenie kancelárie nábytkom. Ten je nájomca povinný             
po ukončení nájmu odovzdať nepoškodený prenajímateľovi do termínu ukončenia nájmu 
(viď. Preberací protokol).    

 
 



IV. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
2. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
3. Akúkoľvek zmenu alebo dodatok k tejto Dohode je možné urobiť len po vzájomnej dohode 

Zmluvných strán, a to vo forme písomných postupne očíslovaných dodatkov k tejto Dohode 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, porozumeli mu, že text Dohody je 
jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej vôle  a že Dohodu neuzatvárajú v tiesni ani              
za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, čo na znak súhlasu 
vyjadrujú jej vlastnoručným podpisom.    

 
 
 
V Nitre 15.11.2021    V Nitre 15.11.2021  
 
 
 
Dodávateľ :  ...........................................             Odberateľ : ........................................ 
                  Mgr. Martina Gajdošová                                 Mgr. Daniela Gundová  

       riaditeľka KOS v Nitre        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - 
inými podmienkami poskytnutia verejných financií. 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať  poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia 
alebo jej časť už vykonala. 

Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko zamestnanca: 

Ing. Zuzana Brúnaiová, PhD. Mgr. Daniela Gundová 

Dátum, podpis: Dátum, podpis: 

 
 

 


