
DOHODA O UKONČENÍ 

Zmluvy o podnájme 

uzatvorenej dňa 15.6.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 8.1.2018 (ďalej v texte ako „zmluva“) 

medzi:  

 

 

Obec Mokrá Lúka 

č. 2, 050 01 Mokrá Lúka 

IČO: 31 949 347 

DIČ: 2020734078 

(ďalej v texte aj len ako „nájomca“) 

 

a 

 

ULTRASTAV s.r.o. 

Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO: 45 881 146 

DIČ: SK2023118372 

zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 19060/S 

(ďalej v texte aj len ako „podnájomník“ a spolu s nájomcom ako „zmluvné strany“) 

 

 

čl. I. 

 

1. Nájomca v mene ktorého koná Ing. Július Laššan, starosta obce Mokrá Lúka 

a podnájomník v mene ktorého koná Ing. Boris Riva, konateľ sa v zmysle čl. VI. zmluvy 

(s označením „Skončenie podnájmu“) dohodli na ukončení platnosti a účinnosti zmluvy ku dňu 

15.2.2020. 
 

2. Zmluvné strany pre nespochybniteľnú identifikáciu zmluvy uvádzajú, že jej predmetom 

je odplatné užívanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Mokrá Lúka, v kat. území Mokrá 

Lúka, okres Revúca zapísanej na LV č. 1329, a to: 

- pozemku, parcela registra „C“ číslo 403/5 vedenom ako ostatné plochy o výmere 2 595 

m2, 

- pozemku, predstavujúceho časti parciel registra „E“ evidovaných pod číslom: 417/4, 

417/5, 417/6, 417/7, 417/8 vedených ako trvalý trávny porast o celkovej výmere 774 

m2. 

 

čl. II. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že alikvótnu časť nájomného, ktoré podnájomník uhradil 

nájomcovi za obdobie od 16.6.2019 do 15.6.2020 poukáže nájomca na účet podnájomníka 

vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK05 1100 0000 0029 2184 4987, a to do 30.9.2019. 

 

2. Zmluvné strany pre odstránenie pochybností uvádzajú, že alikvótna časť nájomného, 

ktorú nájomca poukáže na vyššie označený účet podnájomníka predstavuje sumu vo výške 

1 266,18 eur. 

  

 

 



čl. III. 

 

1. Táto dohoda je vypracovaná v dvoch exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu. 

 

2. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prejavenú bez nátlaku ktorá nebola urobená v tiesni túto 

dohodu podpísali. 

 

 

V Mokrej Lúke, dňa: .............................   V Mokrej Lúke, dňa .................... 

 

Nájomca:       Podnájomník: 

 

 

 

 

 

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

Obec Mokrá Lúka      ULTRASTAV s.r.o. 

Ing. Július Laššan, starosta     Ing. Boris Riva, konateľ  

  

 

 

 

  

 


