
D O H O D A 
č. 202/2022/RSM 

o skončení nájomnej zmluvy č. 1/2004nzr (4/2004/RSM) zo dňa 02.02.2004 – prenájom časti 
pozemku  

 
1. Mesto Dubnica nad Váhom 

Sídlo:   Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom 
Zastúpené:         Mgr. et Mgr Petrom Wolfom, primátorom mesta 
IČO: 00 317 209 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
IBAN:               SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
BIC: SUBASKBX 
(ďalej ako prenajímateľ) 

 
2.  Andrea Lukáčová – VAMAL 

Miesto podnikania: Ml. budovateľov 691/6, 018 41 Dubnica nad Váhom 
        Zastúpená: Andrea Lukáčová  

 Bankové spojenie:        
 Číslo účtu:                         

     IČO:              37 659 901 
 (ďalej ako „nájomca) 

 
       I. 

 
Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 02.02.2004 nájomnú zmluvu číslo 01/2004nzr (v systéme 
vedená pod číslom 4/2004/RSM) v znení Dodatku č. 1/2004 D1 2010 zo dňa 31.08.2010 (v systéme 
vedená ako 4/2004/D1 2010) (ďalej len „nájomná zmluva“), na dočasné užívanie časti plochy 
pozemku KN-C 800/7 a stĺp verejného osvetlenia č. 0287, za účelom umiestnenia obojstranného 
reklamného zariadenia o rozmere 800/1200mm. V novembri 2021 bola na predmetnom verejnom 
osvetlení inštalovaná vianočná výzdoba, z dôvodu inštalácie vianočnej výzdoby bolo reklamné 
zariadenie odstránené.  
 

II. 
 

1. Prenajímateľ a nájomca sa v súlade s ustanoveniami článku V. nájomnej zmluvy dohodli, že 
platnosť nájomnej zmluvy končí dohodou dňom 31.05.2022. 

2. Alikvotnú časť nájomného za rok 2021 vo výške 41,49 € /slovom: štyridsaťjeden eur štyridsaťdeväť 
centov/, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi do 31.05.2022.  

3. Nájomné za rok 2022 vo výške 49,79 €, nie je nájomca povinný zaplatiť pretože účel zmluvy nebol 
naplnený, čo prenajímateľ týmto ukončením zmluvy preukazuje. 

 
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 účinnosť v súlade s § 47a zákona č.  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv.  

 
V Dubnici nad Váhom dňa .........................             Dubnici nad Váhom dňa ........................ 

 
Za prenajímateľa:         Za nájomcu: 
 
 

 
 
 
..............................................................     .......................................................... 
          Mgr. et Mgr. Peter Wolf             Andrea Lukáčová - VAMAL  

                  primátor mesta                       

   v zastúpení JUDr. Iveta Orgoníková 
vedúca majetkovo-právneho oddelenia 
        poverený zamestnanec mesta  


