
1 
 

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 04/12/2019 uzatvorenej dňa 20.12.2019  

 

Čl. I Zmluvé strany 

1. Prenajímateľ 

Názov:   Obec Jelka  

So sídlom:  Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO:    00 306 011 

Zastúpená:  Ing. Gabrielom Kišom, starostom obce 

 

2. Nájomca 

Obchodné meno: Tünde Görfölová 

Miesto podnikania: Školská 475/77, 925 23 Jelka 

IČO:    47 032 502 

 

Čl. II Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. III ods. 2 písm. a) Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 04/12/2019 uzatvorenej dňa 20.12.2019 medzi zmluvnými stranami 

špecifikovanými v čl. I tejto dohody, dohodli na ukončení zmluvného vzťahu 

vyplývajúceho z predmetnej zmluvy ku dňu 18.08.2020. 

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

vznikli z predmetného zmluvného vzťahu najneskôr do 31.12.2020. 

 

Čl. III Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

nájomca a jeden rovnopis obdrží prenajímateľ. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

3. Nájomca berie na vedomie, že obec Jelka, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 

na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi 

(zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s 

bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. 

z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov) za účelom nájmu obecných nebytových priestorov, 

spracovania účtovných dokladov a taktiež prípadného vybavovania súdnych sporov. 

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
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pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených 

prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdnym 

exekútorom a pod.), osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom v rámci 

zmluvných vzťahov z mandátnej zmluvy. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 

stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. 

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 

a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, 

právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. 

4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 

údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia dohody. 

5. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto dohody sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto dohody, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť dodatkom k dohode neplatné 

alebo neúčinné ustanovenie platným alebo účinným znením ustanovenia, ktoré čo 

najlepšie zodpovedá pôvodne zmýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia. Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a znak tohto, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej 

a slobodnej vôli ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 V Jelke, dňa 18.08.2020    V Jelke, dňa 18.08.2020 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

   Prenajímateľ           Nájomca 

 

 

 

 

 

 


