
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o prenájme pozemkov uzatvorenej  

dňa 02.02.2016 podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Prenajímatelia: Členovia Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo 

Vavrišovo: vlastníci spoluvlastníckych podielov Spoločných 

nehnuteľností, ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané ako spoločná 

a nedeliteľná nehnuteľnosť podľa § 8 Zákona č. 97/2013 Z. z. o 

pozemkových spoločenstvách v platnom znení 

 zast.: 

    Názov spoločenstva:   Urbársky spolok vo Vavrišove  

                                   pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 

sídlo spoločenstva:   Vavrišovo č. 307, okres Liptovský Mikuláš 

    Druh spoločenstva: s právnou subjektivitou - SR 

    Pridelené   IČO: 30233046 

       DIČ: 2020428575 

       IČ DPH:SK2020428575 

    Reg. č. spoločenstva: Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor  

       v Liptovskom Mikuláši R-0018/505 

    Štatutárny orgán:  Výbor spoločenstva  

        v mene: 
       Mgr. Dušan Janotka - predseda 
       bydlisko, Vavrišovo  127 
       Ing. Elena Teniaková - tajomník 
       bydlisko, Vavrišovo  324      
    Bankové spojenie:  Prima  banka Slovensko, a.s. 

       pobočka Liptovský Hrádok 

       IBAN: SK5956000000001634993002 

(ďalej ako „Prenajímateľ“) 

a 

Nájomca:      Názov:    Obec Vavrišovo 

   Adresa sídla:   Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo  

   Pridelené   IČO: 00 315 834 

       DIČ: 2020581695    

Registrácia: podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

Štatutárny orgán:   Ľubica Chlebová, starostka  

   Webové sídlo:   www.vavrisovo.sk 

  Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko a.s.  

      pobočka Liptovský Hrádok 

             IBAN: SK09 5600 0000 0016 0374 7001 

(ďalej ako „Nájomca“)  

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)    

 

Článok 2 

Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle  Článku 4 bod 4.3. Nájomnej zmluvy o 

prenájme pozemkov uzatvorenej dňa 02.02.2016, na jej ukončení dohodou ku dňu 

29.02.2020, vrátane Dodatku č. 1 k predmetnej nájomnej zmluve zo dňa 25.05.2016. 

http://www.vavrisovo.sk/


 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať si vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli z 

predmetného zmluvného vzťahu najneskôr do 31.03.2020. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

2. Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

3. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany po prečítaní tejto Dohody vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, vážnu 

a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

Vo Vavrišove  dňa  13.02.2020 

                

      

 Prenajímateľ:            Nájomca: 

 

 

  signed          signed 

 

Mgr. Dušan Janotka – predseda      Ľubica Chlebová 

     starostka  
          
   

signed  
 
Ing. Elena Teniaková – tajomník 

 

 

 

  


