
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. D1/04/49140/06/41 zo dňa 16.08.2006, 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 

uzatvorená medzi: 

 

Prenajímateľ : 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
so sídlom: Radničné námestie 8, 969 55  Banská Štiavnica 

IČO : 36 022 047  

IČ DPH: SK 2020066213 

zastúpený: Ing. Marián Supek – generálny  riaditeľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Pš. vložka číslo 713/S 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

(ďalej iba „prenajímateľ“) 

 

Nájomca : 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina 

so sídlom: A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 

registrovaný MV SR č. VVS/1-909/90-60 dňa 6.8.1990 

zastúpený: Ing. Ľuboš Javor - tajomník 

IČO: 00178209 

DIČ: 2020442985 

IČ DPH : SK 2020442985 

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.  

IBAN:  

(ďalej iba „nájomca“) a spolu (ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení nájomnej zmluvy č. D1/04/491400/06/41 zo 

dňa 16.08.2006, ktorá bola uzavretá medzi zmluvnými stranami za účelom klietkového chovu 

rýb na Vodnom diele Palcmanská Maša ku dňu 31.03.2015.  

 

Ku dňu skončenia nájomnej zmluvy v zmysle tejto Dohody majú zmluvné strany 

vyrovnané všetky svoje vzájomné plnenia. 

 

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Dohody na Centrálnom registri zmlúv 

v súlade s ust. § 47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií). 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú v plnom rozsahu právne spôsobilé k uvedeným 

právnym úkonom a nie sú ničím obmedzované v zmluvnej voľnosti. 

 

Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, každá zo strán obdrží po dve 

(2) vyhotovenia. 

 

Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 

a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako 

nedoručiteľné, ak adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, 



v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej 

odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že 

Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto Dohodu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa...............    V Žiline, dňa.................. 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY,   Slovenský rybársky zväz –  

štátny podnik       Rada Žilina 

  

 Za prenajímateľa:      Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Marián Supek          Ing. Ľuboš Javor 

generálny riaditeľ       tajomník  

 

 

 

 


