
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  
uzatvorená podľa ustanovení Občianskeho zákonníka 

 
 

Prenajímateľ:  

 

Mesto Krompachy 

Námestie slobody č. 1, 05342 Krompachy 

 v zastúpení:  Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 

 IČO: 329282 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Krompachy 

 č. účtu: 0524305497/0900 

 

(ďalej len: „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca:   
 

LATTA, s.r.o. 

so sídlom: prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica 

v zastúpení: Ing. Vojtech Švantner – prokurista 

IČO: 36047694 

zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. 7034/S 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

 č. účtu: 6616617006/1111 

 

(ďalej len: „nájomca“)   

 

 

uzavreli túto  

 

Dohodu o skončení nájmu: 

 

 

Čl. I.  

Predmet nájmu  

Nájomca na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a služieb s ním spojených zo dňa 

28.01.2008 uzavretej s prenajímateľom na neurčitú dobu užíva nebytový priestor v Dome 

kultúry, Námestie slobody č. 2 v Krompachoch, vyznačený v nákrese (príloha č. 1) za účelom 

prevádzkovania herne Kromax. (ďalej len: nebytový priestor).   

 

Čl. II. 

Skončenie nájmu  

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že: 

1. Nájom nebytového priestoru uvedeného v článku I. sa skončí dňom 31. januára 2012. 

2. Nájomca ku dňu 31. januára 2012 nebytový priestor uvedený v článku I uvoľní a vráti ho  

prenajímateľovi. 

 



Čl. III.  

Vrátenie veci  

Prenajímateľ a nájomca po prehliadke nebytového priestoru a po preskúmaní svojich 

účtovných dokladov zhodne vyhlasujú, že: 

1. Nájomca nevykonal od vzniku nájmu žiadne zmeny nebytového priestoru uvedeného  

v článku I. 

2. Nájomca vracia nebytový priestor uvedený v článku I. v stave, v akom ho prevzal, 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

3. Nájomca zaplatil nájomcovi nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru za celú dobu trvania nájmu. 

4. Nájomca odovzdá prenajímateľovi vyprázdnený a uprataný nebytový priestor uvedený 

v Článku I. najneskôr v deň podpísania tejto Dohody o skončení nájmu bytu. 

 
 

 

Čl. IV.  

Spoločné ustanovenia 

1. Prenajímateľ a nájomca, ako aj osoby, ktoré v ich zastúpení uzavreli túto dohodu, zhodne 

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a   že 

táto dohoda obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez 

tiesne a nevýhodných podmienok,  čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve. 

2. Táto dohoda  bola vyhotovená  v 3  rovnopisoch, z toho 2 x pre prenajímateľa a 1x pre 

nájomcu. 

  

Krompachy, ......................     Banská Bystrica, ....................... 

 

 

 

 

 

 

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

        prenajímateľ                    nájomca 
               Ing. Iveta Rušinová                   Ing. Vojtech Švantner 

    Mesto Krompachy                              prokurista 

 

 

 
 

 

 

 
 


