
Dohoda o späťvzatí výpovede Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.
2/2012

v

Cl. I.

Prenajímateľ: Mesto Trebišov
sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
IČO: 00 331 996
zast: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca: SunRoad s.r.o.
sídlo: L. Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov 
IČO: 45 595 399 
zast.: Roman Bodon, konateľ 
(ďalej len „nájomca“)

ČI. II.

2.1 Dňa 01.01.2012 uzatvorilo Mesto Trebišov v zastúpení: Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
(v právnom postavení prenajímateľa) s obchodnou spoločnosťou SunRoad s.r.o. (v právnom 
postavení nájomcu), Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 2/2012, predmetom ktorej je 
užívanie nebytového priestoru v administratívnej budove s. č. 1161 na ul. M. R. Štefánika 
v Trebišove.

2.2 Dňa 25.10.2019 bola zo strany prenajímateľa nájomcovi do elektronickej schránky 
doručená Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.01.2012, na základe 
ktorej sa nájom predmetných nebytových priestorov končí uplynutím 3 mesačnej výpovednej 
lehoty, t.j. dňom 31.01.2020.

2.3 Nakoľko prenajímateľ aj nájomca prejavili počas plynutia výpovednej lehoty vôľu 
pokračovať v zmluvnom vzťahu špecifikovanom v bode 2.1 ČI. II. tejto dohody, podpisom 
tejto dohody vyjadrujú svoj súhlas so späťvzatím Výpovede bližšie špecifikovanej v bode 2.2 
Cl. II. tejto dohody a zároveň považujú podpisom tejto dohody túto Výpoveď za navzájom 
neúčinnú.

2.4 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto 
dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri 
zmlúv. Nájomca je  povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ súhlasí so zverejnením 
a sprístupnením obsahu tejto dohody.

2.5 Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých nájomca dostane jedno 
(1) vyhotovenie a prenajímateľ dostane jedno (1) vyhotovenie.

2.6 Prenajímatel a nájomca zhodne vyhlasujú, že táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni 
alebo pod nátlakom alebo za iných nápadne nevýhodných podmienok, ustanovenia tejto 
dohody si pozorne prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jej obsahu
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porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, dohodu 
vlastnoručne podpisujú.

V Trebišove, dňa V Trebišove, dňa
Z l - t l - S e n

Prenajímateľ: Nájomca:

PhDr. Marek Čižmár 
primátor

Roman Bodon 
konateľ
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