
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy o prenájme budovy 
uzatvorenej v zmysle ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, zo dňa 30.6.2022. 

 

I. 
Účastníci dohody 

 

Prenajímateľ: 

 

HYDROS BÁNOVCE, spol. s r. o.  
Sídlo :   Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO :   34117873,  

DIČ :    2020417091, IČ DPH : SK2020417091 

Číslo účtu:  SK65 0900 0000 0000 3851 3362, SLSP Bánovce nad Bebravou 

Zastúpený: Ing.  Rudolf Košíkom, konateľom  

Zapísaný v OR Okresný súd Trenčín, Odd. Sro , vložka č.557/R,  

(ďalej ako „prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  

 

Obec PRUSY  
Sídlo:    Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou 

Zastúpený:      Mgr. Igor Súkeník, starosta obce 

IČO:                00311006                            

Číslo účtu:       SK87 0200 0000 0000 1252 7192 , VUB Bánovce nad Bebravou   

(ďalej ako „nájomca“) 

 

 

II.  

Predmet dohody, práva a povinnosti účastníkov dohody 

 

1. Účastníci Dohody sa v súlade s čl. V. bod 5.3., písm. a) nájomnej zmluvy uzavretej dňa 

30.6.2022, predmetom ktorej bol nájom bytového domu s. č. 281 v obci Prusy, príjazdovej 

komunikácie, spevnených plôch, parkoviska vrátane osvetlenia a čističky odpadových vôd 

dohodli na skončení predmetnej nájomnej zmluvy. 

 

2. Účastníci Dohody sa dohodli, že nájomný vzťah sa skončí dňom 31.10.2022. 

 

3.  Nájomca odovzdáva prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal. Ku dňu 

ukončenia nájomného vzťahu nemá nájomca voči prenajímateľovi žiadne záväzky 

a nedoplatky. 

 

 

III.  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každý z účastníkov Dohody 

obdrží po podpise Dohody 1 (jeden) rovnopis. 

2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma účastníkmi Dohody. 



3. Účastníci Dohody prehlasujú, že si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a 

zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na 

dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 31.10.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................    ................................................... 

za prenajímateľa       za nájomcu 

Ing. Rudolf Košík,     Mgr. Igor Súkeník, 

konateľ spoločnosti     starosta obce  


