
Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Oľga Kusá   

                             dátum narodenia:  

                             trvale bytom: Staškov č.     

                              (ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

      Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov CKN 1084 LV č.811-u 

Matlákov o výmere 50 m2 ,na ktorom je postavená bunka k lyžiarskemu  vleku. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

                     

    

 

 

 



 Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Matlák Jozef  František   

                             trvale bytom: 3 Kurraba ND Neutral Bay N.S.W.,zast.Emíliou 

                             Kralikovou, ,bytom Staškov č. 

                              ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

      Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov EKN 413 LV č.3925-u 

Matlákov o výmere 200 m2 ,na ktorom je  lyžiarsky  vlek. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

                     

 

 

 

 



Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Jozefa Belková   

                             dátum narodenia:  

                             trvale bytom: Staškov č.     

                              (ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

      Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov EKN 405 ,EKN 403  LV 

č.1916, CKN 3133  LV č.566, EKN 414 LV 3968-celková výmera 1363,60 m2  ,na ktorom 

je  lyžiarsky  vlek. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

                     

  

 

 



 Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Lýdia Cádrová, rod. Horčičaková   

                             dátum narodenia:  

                             trvale bytom: Staškov č.     

                              (ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

      Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov EKN 402 , CKN 414 celková 

výmera 206 m2  ,na ktorom je  lyžiarsky  vlek. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 



Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Mgr. Jozef Latka   

                             dátum narodenia:  

                             trvale bytom: Staškov č.    

                              (ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

      Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov EKN 403 LV č.1916-u 

Matlákov o výmere 103 m2 ,na ktorom je lyžiarsky  vlek,. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

                     

    

 

 



 

Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Mgr. Ján Kubošek   

                             dátum narodenia:  

                             trvale bytom: Staškov č.     

                              (ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov CKN 3129  LV č.805, EKN 

401  LV č.4060, EKN 400 LV 4062-celková výmera 826,30 m2  ,na ktorom je  lyžiarsky  vlek. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

                     

    

 

 



 

Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Štefánia Kyzeková   

                             dátum narodenia:  

                             trvale bytom: Čadca u Kyzka č.     

                              (ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov CKN 1087  LV č.26, EKN 422  

LV č.4065-celková výmera 293 m2  ,na ktorom je  lyžiarsky  vlek. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 



Výpoveď nájomnej zmluvy o nájme pozemku 

 

Nájomca:  Obec Staškov 

            so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

            IČO                     : 00314293 

            DIČ                     : 2020553271 

            Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

                    (ďalej len „nájomca“) 

a 

Prenajímateľ:    Jozefína Barčáková   

                             dátum narodenia:  

                             trvale bytom: Staškov č.     

                              (ďalej len „prenajímateľ“) 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

      Na základe  nájomnej zmluvy, zo dňa 01.01.2010 máme  na dobu určitú na 5 rokov 

uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku  v kat. území obce Staškov CKN 1088/2 ,CKN 1088/1  

LV č.4255, CKN 1089/2,CKN 1088/3,CKN 3134/2-celková výmera 1449 m2  ,na ktorom 

je  lyžiarsky  vlek. 

 

Nájom na uvedenom pozemku týmto vypovedáme v jednomesačnej lehote. ktorý začne 

plynúť dňom 30.11.2013. Nájom sa tak skončí k 31.12.2013. 

V Staškove, dňa 21.11.2013 

                                                                                           Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                           starosta obce 

                     

  

 


