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D o h o d a 
o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. Zá 0102, uzavretej dňa 20. 09. 

2002 
 

Zmluvné strany: 
Prenajímateľ:  Obec Záhradné   

 Tulčícka 271/2, 082 16  Záhradné 
IČO:                                    00328022 
DIČ: 2021296750 
IČ DPH:                              nie je platiteľom DPH 
Sídlo:                                 Tulčícka 271/2, 082 16  Záhradné 
Zastúpený:                         Róbert Tkáč, starosta obce 
Bankové spojenie:              Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:                           8829722001/5600 

  IBAN:                                      SK11 5600 0000 0088 2972 2001 
  SWIFT/BIC:                        KOMASK2X 

          (ďalej len „prenajímateľ“) 
a 
Nájomca:   Slovenská pošta, a. s. 
                                      Partizánska cesta 9 
                                      975 99  Banská Bystrica 
Kontaktné miesto :             Sekcia  správy majetku 
                                       Nám. SNP č. 35 
                                       814 20  Bratislava 1 
Menom spoločnosti : Ing. Martin Vanko -  vedúci odboru centrálneho controllingu 

Ing. Lívia Budajová – špecialista odboru nájomnej agendy 
obidvaja na základe poverenia  predstavenstva SP,  
a.s. podľa podpisového poriadku OS – O3, v plnom znení. 

 IČO:                                  36631124 
 DIČ :                                 2021879959 
 IČ  DPH :                           SK 2021879959 
 Bankové spojenie:    Poštová banka, a. s., pobočka Bratislava 
 číslo účtu:                3001130011/6500 

   IBAN:                                    SK9765000000003001130011 
   SWIFT/BIC:                       POBNSKBA 

 Fakturačná adresa:  Slovenská pošta a. s.  
               Partizánska cesta č. 9 
               975 99 Banská Bystrica  
 Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,  
 oddiel : Sa,  vložka číslo :  803/S 
            (ďalej len  „nájomca“) 

 (ďalej len „zmluvné strany“) 
 

        Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dohody o zrušení Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. Zá 0102,  zo dňa 20. 09. 2002, v znení jej Dodatku č. 1: 

1. Zmluvné  strany  sa  d o h o d l i,  že Zmluva o nájme nebytových priestorov, 
uzavretá dňa 20. 09. 2002, v jej aktuálnom znení, sa ruší vzájomnou dohodou 
zmluvných strán ku dňu  31. 08. 2021. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia užívania nebytových priestorov 
budú vysporiadané všetky záväzky a nároky za nájom predmetu nájmu, 
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vyplývajúce zo Zmluvy. Prenajímateľ uhradí (vráti) za obdobie od 01. 09. 2021 
do 31. 12. 2021 nájomné v alikvotnej výške 13,28 Eur formou bezhotovostného 
prevodu zo svojho účtu na účet nájomcu uvedený  v záhlaví tejto dohody, 
najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Variabilným 
symbolom platby bude evidenčné číslo zmluvy. 
Žiadne služby spojené s nájmom prenajímateľ nájomcovi nevyúčtováva. 

3. V deň ukončenia užívania predmetu zmluvy, je nájomca povinný odovzdať 
nebytové priestory v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie. O odovzdaní nebytových priestorov prenajímateľovi zmluvné 
strany vyhotovia písomný protokol. 

4. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto dohoda sa považuje za povinne 
zverejňovanú dohodu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám  v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s 
tým, že Slovenská pošta, a.s. zverejní celý obsah tejto dohody v centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a prenajímateľ na svojom webovom 
sídle.  

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi a účinnosť 
dňom 31. 08. 2021. 

6. Dohodu si zmluvné  strany prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu                       
ju podpisujú, ich sloboda nie je obmedzená a prejavy sú vážne. 

7. Táto dohoda je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých prenajímateľ obdrží 
dva a nájomca obdrží tri rovnopisy. 

        
  V Záhradnom, dňa                                    V Bratislave, dňa  
   Prenajímateľ:                                              Nájomca: 
 
 
                    
...................................................                  ......................................................................              
Róbert Tkáč                                  Ing. Martin Vanko                                              
starosta Obce Záhradné                              vedúci odboru centrálneho controllingu 
                                                                     Slovenská pošta, a. s.                                              
 
 
 
                                                                      ........................................................................... 
                                                                       Ing. Lívia Budajová                                                    
                                                                       špecialista odboru nájomnej agendy     
                                                                       Slovenská pošta, a. s.  
 


