
D O H O D A 

o skončení Nájomnej zmluvy uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka,  

 v znení neskorších predpisov 

 

I. 

Účastníci dohody 

 

Prenajímateľom : Obec Tekovské Nemce 

Zastúpený: Ing. Erika Valkovičová, starostka obce 

Sídlo : Tekovská č. 405, 966 54 Tekovské Nemce 

IČO : 00 321 044 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  

Číslo účtu: SK08  0200 0000 0000 0252 4422 

(ďalej len „Prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

Nájomcom : Benát centrum spol.  s.r.o. 

so sídlom: Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce 

zápis v OR: Obchodný register OS Nitra, oddiel Sro, vložka č.10020/N  

IČO: 36 518 212  

Zastúpený: Ing. Igor Štrba, konateľ, Ing. Ján Štrba ,konateľ 

bank. spojenie: Všeobecná úverová banka   

číslo účtu: SK78 0200 0000 0011 8713 5953     

(ďalej len „Nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare) 

( spolu aj „účastníci dohody“) 

Čl. II. 

Predmet Dohody, práva a povinnosti účastníkov dohody 

 

1. Účastníci dohody sa v súlade s čl. IV bod 1 nájomnej zmluvy uzavretej dňa 07.08. 2020 

    predmetom ktorej bol nájom predmetom nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve 

    prenajímateľa (ďalej aj nájomná zmluva) dohodli na skončení predmetnej nájomnej zmluvy.  

 

2. Účastníci dohody sa dohodli, že nájomný vzťah sa skončí dňom 31.10. 2022. 

 

3. Nájomca sa zaväzuje, že za obdobie trvania nájmu  uhradí nájom vo výške 3,- € ( slovom   

    tri eurá  a to v termíne do 31.10. 2022 na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto  

   zmluvy. 

 

Čl. III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane 

    nájomca a dva rovnopisy prenajímateľ. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na web sídle prenajímateľa. 

 

3. Účastníci Dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju 

vôľu uzavrieť túto Dohodu prejavili slobodne a vážne. Účastníci Dohody zároveň prehlasujú, 

že táto Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Tekovských Nemciach dňa: 25.10.2022                            v Zlatých Moravciach, dňa: 25.10.2022 

 

 

 

 

 

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

                 Prenajímateľ                                                                                    nájomca 



 


