
Dohoda o skončení nájmu bytu 
uzatvorená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 
 
 
Prenajímateľ:  Obec Staškov 
   Obecný úrad v Staškove, ul. Jozefa Kronera č. 588 

     Zast. Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce 
 č. ú.: 0279615001/5600 Prima banka Slovensko, a. s. 

   IČO: 00314293 
   DIČ: 2020553271 
a 
Nájomca:  Jaroslava Janáčková  
  trvale bytom Staškov  

                    (ďalej len nájomca) 

 
 

  
Čl. 1 

Predmet zmluvy 
 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti č. s.–bytu č. v k. ú. Staškov, zapísanej na LV č. 
1179 v kat. území obce Staškov na parcele 111/17. , ktorý je bližšie špecifikovaný v 
Zmluve o nájme zo dňa 31.5.2017. 

 
 

Čl. 2 

Skončenie nájmu 

 

a) Prenajímateľ a nájomca týmto uzatvárajú podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a Čl. 
II.  ods. 1 Zmluvy o nájme dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti  špecifikovanej v Čl. 1 
tejto dohody. 

b) Nájom sa končí dňom 30.9.2019 
 
 

Čl. 3 

Ostatné dojednania 

1.Nájomca odovzdá prenajímateľovi prenajatý byt dňa 30.9.2019 v stave, v akom ho pri 
vzniku nájmu prevzal od prenajímateľa s prihliadnutím na primerané opotrebovanie. 
 
2. O prevzatí prenajatého bytu spíšu účastníci tejto dohody Záznam o prevzatí bytu, 



v ktorom prenajímateľ potvrdí riadne prevzatie predmetu nájmu, ktorým je byt č. 
v budove č. s. v k. ú. Staškov. 

3. Prenajímateľ sa zaväzuje dodržať ustanovenie Čl. III ods. 4 Zmluvy o nájme, v zmysle 
ktorého bude nájomcovi najneskôr do 31.5.2020 doručené ročné vyúčtovanie služieb 
podľa skutočných nákladov za rok 2019. 

4. Ročné vyúčtovanie služieb bude nájomcovi doručené na adresu nového bydliska, ktorou 
je: Staškov  č. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Po splnení povinností stanovených touto dohodou budú jej účastníci úplne vyrovnaní 
a nebudú mať voči sebe žiadne záväzky súvisiace s nájomným vzťahom, ktorý bol touto 
dohodou skončený.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s touto dohodu ju v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú. 

 

V Staškove, dňa 30.09.2019 
 
 

.......................................................                                                   .................................................... 
Ing.Ladislav Šimčisko                                                                 Jaroslava Janačková 
starosta obce -  prenajímateľ                                          nájomca 

 

                                                                                                                   
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, 

ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Bc.Milka Hurinová, dňa 30.09.2019 ....................................  

Meno a priezvisko starostu obce:  

Ing.Ladislav Šimčisko, dňa 30..09.2019 ............................................. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Dohoda   o uznaní dlhu  

                   / § 558 Občianskeho  zákonníka /§323 Obchodného zákonníka/ 

Zmluvne strany: 

1. Obec Staškov,023 53 Staškov 
zastúpená starostom obce Ing.Ladislavom Šimčiskom 
 
a 
 

2. Nájomca : Janáčková Jaroslava, nar., r.č. 02353 Staškov č. 
/ďalej  len „dlžník“/ 
 

Uzatvárajú podľa § 558 zák.č.40/1964 Zb. v znení zmien a doplnkov Občiansky zákonník, resp.podľa 
§323 zák.č.513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov Obchodný zákonník/ túto dohodu o uznaní 
dlhu/záväzku.  
 

I. 
 Predmetom tejto dohody je zabezpečenie pohľadávky obce Staškov voči dlžníkovi a to Jaroslave 
Janáčkovej v súlade s platnou právnou legislatívou. 
 
 

II. 
Dlžník prehlasuje, že ku dňu podpísania tejto dohody má voči obci Staškov dlh z nájmu budova 
Staškov č. bytu č. v celkovej výške 126,60 Eur, slovom:  Jednostodvadsaťšeť eur 60/100. 
 

III. 
Dlžník prehlasuje, že dlh vznikol ako súhrn nedoplatkov na: 
a/     Nájomnom vo výške 126,60 Eur 
        /celková výška dlhu na nájomnom je 526,02 Eur po odpočítaní zábezpeky  399,42 Eur/ 
 
 

IV. 
Dlžník výslovne prehlasuje, že uznáva v plnom rozsahu svoj dlh voči obci Staškov špecifikovaný v bode 
II a III tejto dohody čo do základu aj  čo do výšky. 
 

V. 
Dlžník prehlasuje, že k plneniu, resp.k postupnému plneniu dlhu pristúpi najneskôr od  1.10.2019  
v dvoch splátkach do 30.11.2019. 
V prípade, že nedôjde k plneniu uvedenému  termínu, dlžník sa zaväzuje, že popri zákonných 
sankciách za omeškanie s plnením dlhu, uhradí obci Staškov zmluvnú pokutu za každý mesiac 
omeškania. 
Dlžník prehlasuje, že uvedenú zmluvnú pokutu v takejto forme prijíma bez akýchkoľvek výhrad 
a považuje ju za primeranú ku svojmu záväzku voči obci Staškov. 
 

VI. 
Vzťahy, ktoré nie sú bližšie špecifikované touto dohodou sa riadia platnou právnou úpravou. 
Zmluvne strany prehlasujú, že uvedenú dohodu podpísali slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi 
podpismi. 



Dohodu je možne meniť alebo doplňovať len vo forme písomných dodatkov k tejto dohode. 
Dohoda sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom zmluvná strana dostane po 1 exemplári. 
Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 
 
 

V Staškove, dňa 30.09.2019 
 
 

.......................................................                                                   .................................................... 
Ing.Ladislav Šimčisko                                                                 Jaroslava Janáčková 
starosta obce -  prenajímateľ                                          nájomca 

 

                                                                                                                   
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, 

ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Bc.Milka Hurinová, dňa 30.09.2019 ....................................  

Meno a priezvisko starostu obce:  

Ing.Ladislav Šimčisko, dňa 30..09.2019 ............................................. 

    

 

 

 


