
                                                                                                                                                                                                      
Dohoda  

o ukončení Nájomnej zmluvy č. 1-2018 

 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:  

Obec Milhosť  
044 58 Milhosť, Milhosť 6  

IBAN: SK23 5200 0000 0000 0042 2174  

IČO: 31 947 034 
DIČ: 202 1245 699 

v zastúpení Ing. Štefan Nagy, starosta         
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a  
 

Nájomca: 

Dominika Čiripová 

044 58 Milhosť, Milhosť 54 
IČO: 51 939 576 

(ďalej len „nájomca“)     

   
 

               
     sa dohodli na ukončení Nájomnej zmluvy č. 1-2018 zo dňa 15.09.2018 (ďalej len „Nájomná 

zmluva“).  

 
 

 
 

1. Predmetom Nájomnej zmluvy bol prenájom nebytových priestorov - predajňa „Potraviny“ 

s podlahovou výmerou 46,5 m², sociálne zariadenia a súvisiaci sklad o výmere 21 m² spolu 
s vnútorným vybavením, nachádzajúcich sa  v katastrálnom území Milhosť, zapísaný na LV č. 

815, parc. č. 130/3, budova so súpisným číslom 5. 
 

2. Zmluvné strany v súlade s Čl. VIII. bod 1., druhá odrážka Nájomnej Zmluvy sa dohodli na 
ukončení Nájomnej zmluvy k dňu 20.11.2019.             

 

3. Nájomca je v zmysle Čl. VIII povinný prenajímateľovi do 27.11.2019 zápisnične odovzdať 
nebytové priestory. Nájomca v spolupráci s prenajímateľom zabezpečia do 27.11.2019 aj 

odhlásenie odberu elektrickej energie, plynu a vody z nebytových priestorov. 
 

4. Nájomca k dátumu odovzdania nebytových priestorov vysťahuje z nebytových priestorov 

všetky svoje hnuteľné veci.  
 

5. Nájomca k dátumu ukončenia Nájomnej zmluvy uhradí prenajímateľovi alikvotnú čiastku za 
mesiac november, podľa počtu kalendárnych dní prenájmu za november. 

 



 

6. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. 

 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpísaním pozorne prečítali, jej 

celému obsahu porozumeli, považujú ju za jasnú, zrozumiteľnú a určitú, že je spísaná na 
základe pravdivých údajov, že ju neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak svojho súhlasu s jej znením túto Dohodu v slobodnej vôli vlastnoručne 

podpisujú. 
 

 
 

V Milhosti, 20.11.2019                                                         V Milhosti, 20.11.2019 
 

 

 
 

 
Dominika Čiripová:                                                Obec Milhosť:    

 

                                                           
 

............................................      ...................................... 
Dominika Čiripová                                                Ing. Štefan Nagy, starosta   

podpísané v.r. podpísané v.r. 


