
DOHODA 
o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku 

č. 168/2019/RSM 

1. Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom 
Zastúpené: Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
IČO : 00 317 209 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK4702000000000019723372 
BIC: SUBASKBX 
(prenajímateľ a ďalej ako účastník 1) 

2. František štadler 
bydlisko: Pod kaštieľom 636/24-89, 018 41 Dubnica nad Váhom 
dátum nar.: 
(nájomca a ďalej ako účastník 2) 

Čl. 1. 

Účastn ík 1 a účastník 2 uzatvorili dňa 10.06.1997 nájomnú zmluvu č. 44/1997 v znení Dodatku č. 1 zo 
dňa 01 .01 .2008 (ďalej len „zmluva") na prenájom pozemku o rozlohe 12 m2 pod predajný stánok, pare. 
č. KN-C 600/9, LV 2600, k. ú. Dubnica nad Váhom . 

Čl. II. 

1. Účastn ík 1 a účastník 2 sa v súlade s bodom 11 . zmluvy dohodli, že platnosť zmluvy končí 
dohodou dňom 30.06.2019. 

2. Dôvodom ukončenia zmluvy je žiadosť zo strany účastníka 2 dohody zo dňa 30.05.2019, 
zaevidovanej v podateľni Mestského úradu v Dubnici nad Váhom pod reg. č. 24352/2019 dňa 
31 .05.2019. 

3. Účastník 2 dohody sa zaväzuje , že ku dňu 21 .07.2019 predajný stánok odstráni a pozemok 
uvedie do pôvodného stavu. 

4. Účastn ík 1 dohody týmto potvrdzuje, že účastn ík 2 dohody má ku dňu podpisu tejto dohody 
vysporiadané všetky záväzky plynúce zo zmluvy č. 44/1997 v znení Dodatku č. 1 voči 
účastníkovi 1 s nájom je uhradený do doby skončenia nájmu, t.j. do 30. 6. 2019. 

5. V prípade, že si účastník 2 dohody nesplní záväzok v zmysle čl. II. bod 3. Dohody a ak nájomca 
užíva veci aj po skončen í nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo 
na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých 
podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa 
obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu v súlade s § 
676 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení. 

Čl. III. 

1. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia 
sú pre účastníka 1 a jedno pre účastníka 2 tejto dohody. 

2. Zmluvné strany si dohodu prečítali , jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto 
vlastnoručne podpísali. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a úči nnosť v súlade s § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Dubnici nad Váhom dňa 11 .06.2019. V Dubnici nad Váhom dňa 11 .06.2019. 

Za účastníka 1 : Za účastníka 2: 

František Štadler 

Ochrana údajov

Ochrana 
údajov

Ochrana údajov




