
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 3 
o prenájme parkovacieho miesta (ďalej iba „zmluva“),

uzatvorená medzi

Prenajímateľ: Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpený: PhDr. Marek Čižmár - primátor 
IČO: 00331996
bankové spojenie: VUB a. s., pobočka Trebišov 
číslo účtu: 19325622/0200 
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
(ďalej ako „prenajímateľ“)

Nájomca: Mgr. Emília Kukuľová

rod. č.
tel. č.: e-mail:
(ďalej ako „nájomca“)

Článok 1 
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy bol prenájom parkovacieho miesta č. 3 na krytom parkovisku na 
ulici Berehovská 3618, 075 01 Trebišov, parcely reg. „C“, parcelné čísla 2158/13 
a 2158/46, katastrálne územie Trebišov (ďalej iba „parkovacie miesto“).

Článok 2 
Predmet dohody

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu 31. 12. 2021 vrátane končí platnosť a účinnosť 
zmluvy o prenájme parkovacieho miesta v znení neskorších dodatkov zo dňa 01. 08.2016 
uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorej predmetom bolo vyššie uvedené 
parkovacie miesto.

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 a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,



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 Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním tejto dohody strácajú platnosť a účinnosť 

všetky predchádzajúce zmluvy uzavreté medzi zmluvnými stranami, ktorých predmetom 
je nájom parkovacieho miesta.

3.5 Dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží nájomca 
a tri prenajímateľ.

3.6 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 14. 12. 2021

Prenajímateľ: Nájomca:

Mgr. Emília Kukuľová
primátor


