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Dohoda o skončení Zmluvy o podnájme zo dňa 03.09.2015 

 
uzatvorená medzi: 

 
 
Nájomca:  
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 
zastúpená: Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka 
IČO: 46439 773 
DIČ: 282000 6002  
IČ DPH: SK 282000 6002  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
č. ú. : 5022 197 572/0900 
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
(ďalej len „nájomca“) 
 
a 
 
Podnájomník:           
VDV, s.r.o. 
Sídlo: Niklová 3663/12, 926 01 Sereď 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 18680/T 
Zastúpený: Ing. Vladimír Daniška, konateľ 
IČO: 36612995 
DIČ: 2022205724 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 
Číslo účtu: 2922859435/1100 
IBAN: SK9011000000002922859435 
(ďalej len „podnájomník“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)  
 

Článok I 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.09.2015 Zmluvu o podnájme a dňa 30.3.2016 Dodatok č. 1 
k Zmluve o podnájme zo dňa 03.09.2015 (ďalej len „Zmluva o podnájme“).  

 
Článok II 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v súlade s čl. IV bod 1 písm. a) Zmluvy o podnájme na 
jej ukončení  dňom 31.12.2016.  
 

Článok III 
1. Podnájomník uhradil pohľadávku nájomcu  na nájomnom za mesiace september, október a 

november 2016 vo výške 456,99 eur ( mesačné nájomné je 152,33 eur) dňa 19.12.2016 a 
nájomné za mesiac  december 2016  vo výške 152,33 eur dňa 19.12.2016.  
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2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody majú všetky finančné záväzky 
a pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o podnájme ku dňu jej ukončenia vzájomne 
vysporiadané.  

 
Článok IV. 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom 
sídle nájomcu. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v platnom znení.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto dohody sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a 
vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

3. Táto dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
jedno vyhotovenie pre nájomcu a jedno vyhotovenie pre podnájomníka. 

 
 
V Seredi dňa 21.12.2016 
 
 

Správa majetku Sereď, s.r.o.                                    VDV, s.r.o. 
    Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka    Ing. Vladimír Daniška, konateľ                     
  
 
 

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


