
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy NP -11/2014
uzatvorená medzi

Prenajímateľ:
Názov:

IČO:
IBAN:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpený: PhDr. Marek Čižmár - primátor 
00331996
SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
(ďalej ako „prenajímateľ“)

Nájomca:
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
zastúpená:

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
35 555 912
2021887131
SK 26 0200 0000 0018 2369 0756 
RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ

(ďalej len „nájomca“)

Článok 1 
Preambula

1.1 Predm etom  zm luvy bol prenájom  stavby súpisné číslo 2447, postavenej na pozemku parcelné 
č. 1319/48, parcela registra „C KN“, zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú Okresným úradom 
v Trebišove, katastrálnym odborom vedené na LV č. 3166 pre katastrálne územie Trebišov a to 
na základe nájomnej zmluvy N P-11/2014zo dňa 12.11.2014 ( ďalej iba “nehnuteľnosť“).

Článok 2 
Predmet dohody

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu 15.5.2018 končí platnosť a účinnosť zmluvy 
o nájme NP-11/2014 zo dňa 12.11.2014, ktorej predmetom bolo vyššie uvedené 
nehnuteľnosti.

2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si všetky vzájomné záväzky vysporiadali a svojim 
podpisom toto potvrdzujú.

Článok 3 
Záverečné ustanovenia

3.1 Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa primerane použijú ustanovenia 
Občianskeho zákonníka.

3.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, a účinnosť 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, pokiaľ sa zmluvné



strany nedohodli inak.
3.3 Zmeny a doplnky tejto dohody sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so 

súhlasom zmluvných strán.
3.4 Dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží nájomca 

a dva prenajímateľ.
3.5 Účastníci uzavierajúci túto dohodu prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním 

prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť 
dohody potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trebišove, dňa 15.5.2018

Prenajímateľ: Nájomca:

C irkevná, s tr e d n á  
o d b o r n á  š k o la  s v . J o z a fá ta


