
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb., v znení neskorších predpisov. 

 

 

 
Prenajímateľ:                   OBEC KOMJATICE 

Sídlo:                                 Komjatice Nádražná 97 

v zastúpení:                       Peter Hlavatý, starosta obce 

IČO:                                   00 308 994 

 

(ďalej len:  „ prenajímateľ,, ) 

 

a 

Nájomca:                         Bc. Výberová Monika     

Bytom:                             Kútiky č. 3 

          942 01 Šurany 

         IČO : 00 411253    č.o. – 2004/01101/z/PH     

 

 

(ďalej len: „nájomca“) 

 

uzavreli túto 

Dohodu o skončení nájmu 

 

Čl. I.  

Predmet nájmu 

Nájomca od 01.07.2011 na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2011 uzavretej s 

prenajímateľom na neurčitú dobu užíva ako nájomca nebytový priestor –  budovu kina na 

Námestí Andreja Cabana v Komjaticiach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území 

Obce Komjatice na LV č. 1, parc. číslo 353/2, súpis. číslo 367/23  (ďalej len: nebytový 

priestor). 

Čl. II. 

Skončenie nájmu 

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že : 

1.  Nájom nebytového priestoru uvedeného v článku I. sa skončí dňom 24.09.2012. 

2.  Nájomca ku dňu 24.09.2012 nebytový priestor uvedený v článku 1 uvoľní (vyprace) a 

vráti ho prenajímateľovi. 



Čl. III.  

Vrátenie veci 

Prenajímateľ a nájomca po prehliadke nebytového priestoru a po preskúmaní svojich 

účtovných dokladov zhodne vyhlasujú, že : 

1.  Nájomca nevykonal od vzniku nájmu žiadne zmeny nebytového priestoru uvedeného 

v článku I. 

2.  Nájomca vracia nebytový priestor uvedený v článku I. v stave, v akom ho prevzal, s 

prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

3.  Nájomca zaplatil nájomcovi nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním 

nebytového priestoru za celú dobu trvania nájmu. 

4.  Prenajímateľ neuplatňuje voči nájomcovi žiadne nároky. 

5.  Súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 – Stavy meračov energii ku dňu 24.09.2012. 

 

Čl. IV.  

Spoločné ustanovenia 

1.  Prenajímateľ a nájomca, ako aj osoby, ktoré v ich zastúpení uzavreli túto dohodu, 

zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a že táto dohoda obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, 

ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na 

tejto zmluve. 

2.  Táto dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 x pre prenajímateľa a 1x pre 

nájomcu. 

 

V Komjaticiach, dňa 24.09.2012 

 

Prenajímateľ :      Nájomca : 

 

PODPÍSANÉ       PODPÍSANÉ 

Peter Hlavatý                 Bc. Výberová Monika 

Starosta obce Komjatice 
 


