
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy  
uzavretá medzi : 

 

 

 

Prenajímateľ:  Obec Lieskovec 

                             Stredisková 154/26 

                             962 21 Lieskovec 

                             IČO: 00647861 

a 

 

Nájomca :  MVDr. Dušan Gogola 
Miesto podnikania : Horná 47, 962 21 Lieskovec 

IČO : 35 994 797 

 

 

 

I. 

 

1. Prenajímateľ a nájomca uzavreli dňa 05.08.2019 Nájomnú zmluvu (ďalej len 

„zmluva“), na základe ktorej nájomca užíval nehnuteľnosti : 

- stavba súp.č. 2699, postavená na pozemku parcela č. C KN 47/1, nachádzajúca sa 

v k.ú. Lieskovec, zap. na LV č. 459, vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálny 

odbor,  

pričom predmet nájmu je bližšie špecifikovaný v čl. I. zmluvy. Zmluva bola uzavretá na dobu 

neurčitú. 

 

 

II. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na skončení zmluvného vzťahu zo zmluvy špecifikovanej 

v čl. I. ods. 1 tejto dohody a všetkých s ním súvisiacich zmluvných vzťahov ku dňu 

30.09.2020. 

2. Zmluvné strany podpisom tejto dohody prehlasujú, že vyplatením nájomného 

v zmysle zmluvy za dobu nájmu, budú všetky vzájomné práva a povinnosti zo zmluvy a zo 

všetkých s ňou súvisiacich vzájomných právnych vzťahov vysporiadané a zmluvné strany si 

nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky. 

 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o 

rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, 

ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v 

rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadeným 

Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 



07  Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a podľa pravidiel 

vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor 

je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo 

Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie 

bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. 

§ 22a zákona č. 244/2002 Z. z.  o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych 

predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka rozhodcovského konania nariadiť 

predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania. 

3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode možno vykonať len formou písomného 

dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán. 

4.     Ostatné náležitosti v tejto dohode nedojednané sa riadia príslušnými ustanoveniami 

platných právnych predpisov SR. 

5.     Dohoda spolu s prílohou je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednej obdrží 

každá zo zmluvných strán. 

6.     Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že všetkým článkom tejto 

dohody rozumejú, súhlasia s nimi a pri podpise  tejto dohody nejednali pod nátlakom. 

 

 

             

Prenajímateľ : V Lieskovci, dňa 29.09.2020 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Nájomca : Vo Zvolene,  dňa 29.09.2020 

 

 

 

 

 

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

      


