
DOHODA 
o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku 

č. 43/2018/RSM 

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

2. EMEL, spol. s r.o. 
Miesto podnikania: Kollárova 1309/38, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpená: Martinom Kováčom , konateľom spoločnosti 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK14 0200 0000 0002 0160 7485 
IČO : 35 762 900 
DIČ : SK 2020254434 
Evidovaný v OR OS Trenčín , oddiel Sro, vložka č. 12449/R 
(nájomca a ďalej ako účastník 2) 

1. 

Účastník 1 a účastník 2 uzatvorili dňa 23.06.2016 nájomnú zmluvu č. 209/2016/RSM (ďalej len 
„zmluva"), na prenájom pozemku pod terasu na Námestí Matice slovenskej 4261/21 v Dubnici nad 
Váhom o rozlohe 40 m2. 

II. 

1. Účastník 1 a účastník 2 sa v súlade s článkom VII. zmluvy dohodli, že platnosť Nájomnej zmluvy 
č. 209/2016/RSM končí dohodou dňom 31 .03.2018 na základe žiadosti účastníka 2 dohody 
o zrušenie zmluvy, zaevidovanej pod reg. číslom 1940/2018 zo dňa 22.02.2018. 

2. Dôvodom pre ukončenie zmluvy je skutočnosť, že účastník 2 dohody ukončil prevádzkovanie 
zaradenia „Plaza Cafe" na Námestí Matice slovenskej 4261/21 v Dubnici nad Váhom. 

3. Účastník 1 dohody týmto potvrdzuje, že účastník 2 dohody má ku dňu podpisu tejto dohody 
vysporiadané všetky záväzky plynúce zo zmluvy č. 209/2016/RSM voči účastníkovi 1. 

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 Dubnici nad Váhom dňa 07.03.2018. V Dubnici nad Váhom dňa 07.03.2018. 

Za účastníka 1: Za účastníka 2: 

Ing. Jozef Gaš arík 
primátor me ta 

Ochrana údajov

Ochrana 
údajov




