
Dohoda o skončení nájmu 
(ďalej len „dohoda“) 

 
 

Medzi: 

Prenajímateľ:  Obec Trenčianske Mitice 

Sídlo:    Trenčianske Mitice 164, 913 22 

Zastúpený:    Jana Šebáňová – starostka obce 

IČO:    00312096 

DIČ:     2021080061 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 

Číslo účtu:   0603278001/5600 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 

Nájomca:    Ladislav Talian 

Miesto podnikania:  Trenčianske Mitice 66, 913 22 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín 

Číslo účtu:   0635003002/5600 

(ďalej len „nájomca“) 

 

(spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

I. 

Odvolanie výpovede 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.12.2010 Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

v znení Dodatku č. 1, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi na dobu neurčitú do 

prenájmu nebytové priestory v budove so súpisným číslom 88,  nachádzajúce sa v obci 

Trenčianske Mitice, časť Rožňové Mitice  (Harmadovec)  (ďalej len „nebytový 

priestor“). 

2. Prenajímateľ listom zo dňa 29.01.2021 doručeným nájomcovi dňa 29.01.2021 dal ku 

dňu 31.01.2022 výpoveď zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

 

3. Dôvodom na podanie výpovede z nájmu na strane prenajímateľa bola sanácia budovy 

a následne výstavba bytového domu s predpokladaným termínom výstavby február 

2022 po schválení dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a po schválení úveru 

zo ŠFRB. Nakoľko výstavba bytového domu sa nebude realizovať v danom termíne, 

prenajímateľ vyhlasuje, že Výpoveď zo zmluvy zo dňa 29.01.2021 berie späť  

a odvoláva ju v celom rozsahu. 

 

4. Nájomca berie na vedomie späť vzatie výpovede zo zmluvy o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 29.01.2021. 

 



5. Na základe vyhlásení zmluvných strán, ktoré sú uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku 

sa zmluvné strany dohodli na odvolaní Výpovede zo dňa 29.01.2021, pričom dňom 

účinnosti tejto dohody Výpoveď zo dňa 29.01.2021 stratí účinnosť a právne účinky 

Výpovede zo dňa 29.01.2021 ukončiť Zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa 

28.12.2010 k 31.01.2022 nenastanú. 

 

 

II. 

Dohoda o skončení nájmu 

 

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov k 31.12.2022, t.j. nájom nebytového priestoru založený 

Zmluvou o nájme nebytových priestorov skončí dňom 31.12.2022. 

 

 

III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

prenajímateľa. 

2. Predávajúci i kupujúci zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú, vážnu, 

určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve. 

3. Táto zmluva obsahuje dôverné informácie a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné nakladať s osobnými údajmi v 

zmysle ustanovení tohto zákona a použiť ich iba pre účely stanovené touto zmluvou. 

4. Táto dohoda bola vyhotovená a podpísaná v 2 rovnopisoch,  po jednom vyhotovení 

obdrží každý účastník zmluvy. 
 

 

 

V Trenčianskych Miticiach dňa 12. 1.2022 

 

 

 
.....................................................    ................................................... 
 Bc. Jana Šebáňová      Ladislav Talian 

starostka obce Trenčianske Mitice                    nájomca 

     prenajímateľ 

 
 

 


