
Dohoda 
o zrušení Nájomnej zmluvy (nebytové priestory a ostatné priestory)  

 zo dňa 15. 6. 2018 
 

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Prenajímateľ:               Nitriansky samosprávny kraj 
                                       Stredná odborná škola veterinárna Nitra 
Sídlo:                          Drážovská 14, 950 12  Nitra 
V zastúpení:               Mgr.Edita Križanová, riaditeľka školy  
IČO:                           00162370 
IBAN:                             SK7381800000007000309317 
Zriaďovateľ:                Nitriansky samosprávny kraj 
Registrácia:                  Zriaďovacia listina NSK od 1.7.2002 a Dodatok č.7  k zriaďovacej           
                                        listine o zmene názvu školy 
a 
 
Nájomca:                   Ingrid Tóthová 
Sídlo:                       Škultétyho 531/8, 949 11  Nitra  
IČO:                           45950121 
IBAN:                  SK3111000000002948930833 
Registrácia:               Zaregistrovaný na Obvodnom úrade v Nitre, Odbor živnostenského  
                                       podnikania, pod OZPI-2017/025631-2 č. živnostenského registra  
                                       430-38810. 
 

Čl.I 
Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22. 8. 2017  Nájomnú zmluvu (nebytové priestory a ostatné 

priestory), (ďalej len „Nájomná zmluva“), na dobu jedného roka, ktorej predmetom je 
nájom nebytového priestoru, nachádzajúci sa v nehnuteľnosti na ul. Drážovskej. č. 14 v 
Nitre, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym oborom 
Okresného úradu Nitre,  na liste vlastníctva č. 3957, okres Nitra, obec Nitra , katastrálne 
územie Nitra Zobor, súpisné číslo 8,  parcelné č. 4853, (ďalej len „nehnuteľnosť“), a to 
konkrétne: užívanie nebytového priestoru o výmere 15,7 m2, na prevádzku školského 
bufetu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený predmetnou Nájomnou 
zmluvou sa k 30. 6. 2018 zrušuje.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky ich vzájomné nároky z Nájomnej zmluvy budú 
v celom rozsahu vysporiadané po skončení 2. štvrťroka, uhradením faktúry prenajímateľa 
za spotrebu energií počas 2. štvrťroka, a ani jedna zo zmluvných strán si nebude voči 
druhej zmluvnej strane z tohto zmluvného vzťahu v budúcnosti uplatňovať žiadne ďalšie 
nároky.  
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Čl. II 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena tejto dohody je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Vo veciach neupravených touto dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 
3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho ju podpísali. 
 
 
V Nitre dňa 15. 6. 2018         V Nitre 15. 6. 2018 
 
 
 
 
Za prenajímateľa:           Za nájomcu: 
 
 
___________________                                                  _____________________ 
  Mgr.Edita Križanová                                                               Ingrid Tóthová 
      riaditeľka školy                                                                                                                                                  
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