
D o h o d a
o skončení nájmu nebytového priestoru

Prenajímateľ : Mesto Fiľakovo -  Mestský úrad
so sídlom Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
zastúpený primátorom mesta Mgr. Attila Agócs, PhD.
IČO: 00316075
DIČ: 202115052 (ďalej len prenajímateľ)

a
Nájomca : Denisa Golianová

so sídlom Radzovce č. 3297, 985 58 Radzovce 
zastúpeným Denisa Golianová 
IČO: 46096604
DIČ: 1075390228 (ďalej len nájomca)

uzavreli túto
Dohodu o skončení nájmu 

ČI. I.
Predmet nájmu

Nájomca od 1.1.2015 na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2015 zo dňa 
30.12.2014 a Dodatku č. 1 zo dňa 26.08.2016 uzavretej s prenajímateľom na neurčitú dobu 
užíva ako nájomca nebytový priestor -  kanceláriu č. dv. 302 na III. nadzemnom podlaží domu 
súp.č. 1216 vo Fiľakove na ulici Biskupickej 4 zapísaného na Okresnom úrade Lučenec, 
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2272 katastrálneho územia Fiľakovo (ďalej len: 
nebytový priestor).

ČI. II.
Skončenie nájmu

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli v zmysle bodu 3 ČI. Vili nájomnej zmluvy, že nájom 
nebytového priestoru uvedeného v článku I sa skončí dňom 31. decembra 2016.
2. Nájomca ku dňu 31. 12.2016 nebytový predmetný priestor uvedený uvoľní a vráti ho 
prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
3. Nájomca prehlasuje, že nevykonal od vzniku nájmu žiadne zmeny nebytového priestoru 
uvedeného v článku I.
4. Nájomca je povinný zaplatiť nájomcovi nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru za celú dobu trvania nájmu.

ČI. IV.
Spoločné ustanovenia

1. Prenajímateľ a nájomca, ako aj osoby, ktoré v ich zastúpení uzavreli túto dohodu, zhodne 
vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že 
táto dohoda obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez 
tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.
2. Táto dohoda bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 x pre prenajímateľa a lx pre 
nájomcu.

Vo Fiľakove, dňa 03.01.2017

Mesto Fiľakovo ■  
zastúpené primátorom 
Mgr. Attila Agócs, PhD. 

( prenajímateľ)

Denisa Golianová 
( nájomca)


