
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 54/NZ/NP/2010  
 uzatvorenej v zmysle § 720 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej v texte len ako „Dohoda“) medzi: 

 
 

Obchodné meno:           Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Sídlo:           Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 
V mene ktorého koná:            Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ 
IČO:             44 518 684 
IČ DPH:           SK 2022722075 
Zapísaná:          v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
          odd. Sro, vl. č. 22846/V 
/ďalej aj „prenajímateľ“/ 

a 
 
Názov: Ing. Viera Pituková 
Miesto podnikania: Hemerkova 18, 040 11 Košice 
IČO: 32 464 878 
Zapísaná:      v Živnostenskom registri SR č. 803-5317 

/ďalej aj „nájomca“/    

Článok I. 
Preambula 

1. Strany tejto Dohody uzatvorili dňa 16.12.2009 Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 
54/NZ/NP/2010 (ďalej len ako „Zmluva“), na základe ktorej prenajímateľ prenechal nájomcovi do 
užívania nebytový priestor nachádzajúci  sa v obytnom dome na ulici Kováčska 4 v Košiciach, a to na 
prízemí domu v katastrálnom území Stredné mesto, zapísaný na LV č. 10 527, o celkovej výmere 44 
m2 (ďalej len „nebytový priestor“). 

Článok II. 
Predmet Dohody 

1. Nájomca doručil prenajímateľovi dňa 28.10.2020 výpoveď Zmluvy, pričom dňa 01.11.2020 začala 
plynúť jednomesačná výpovedná lehota v súlade s bodom 5.4. Zmluvy. 

2. Nájomca podpisom tejto dohody berie späť výpoveď uvedenú v bode 1 tohto článku tejto Dohody, 
pričom strany tejto Dohody sa zároveň dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu 31.12.2020. 

3. Nájomca je povinný najneskôr do 31.12.2020  uvoľniť a vypratať nebytový priestor a odovzdať ho 
prenajímateľovi. 
 

III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa www.bpmk.sk. 

2. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží  dva rovnopisy a nájomca 
jeden rovnopis. 



3. Strany tejto Dohody si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné - 
vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu strán, pričom táto vôľa je zbavená akýchkoľvek omylov; strany túto 
Dohodu neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

V Košiciach dňa 24.11.2020            V Košiciach dňa 26.11.2020 

Za prenajímateľa                                                                 Za nájomcu 
 
 
........................................................                                ........................................................... 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.                                Ing. Viera Pituková 
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ                                        
                                                                                                        

 
 
 
 

 


