
Dohoda o skončení  

ZMLUVY č. 3/2013 
 o výpožičke nebytového priestoru zo dňa 9.10.2013 

 

uzatvorenej podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom KSK a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Požičiavateľ:  Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho  – Szakkay József 

                                      Szakközépiskola, Grešákova l,  Košice 
sídlo:  Grešákova l, 040 01 Košice 

IČO: 00 161 781 

zastúpená: Ing. Evou Matejovou, riaditeľka 

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN /číslo účtu: SK55  8180  0000  0070  0019 1689 

(ďalej len „požičiavateľ“) 

 

 

2. Vypožičiavateľ: Konzervatórium, Timonova 2, Košice  
so sídlom: Timonova  2, 040 01 Košice 

IČO: 00 162 761 

zastúpený: Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD., riaditeľka  

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN/číslo účtu: SK55 8180 0000 0070 0018 7858 

(ďalej len „vypožičiavateľ“) 

(požičiavateľ a vypožičiavateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

              Čl. I 

        PREAMBULA 

Reagujúc na vyhlásené Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 o prerušení vyučovania do 

odvolania a na následné prijatie úsporných opatrení za účelom dosiahnutia efektívneho 

využitia verejných prostriedkov zmluvné strany pristúpili k prehodnoteniu trvania zmluvného 

vzťahu a uzatvárajú túto dohodu o skončení Zmluvy č. 3/2013 o výpožičke nebytových 

priestorov zo dňa 09. 10. 2013 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „ Zmluva“) za 

nasledovných podmienok: 
 

              Čl. II 

PREDMET DOHODY  

 

1) Zmluvné  strany sa vzájomne dohodli, že Zmluva sa končí ku dňu 30.04.2020.  



2) Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu skončenia Zmluvy si uhradia všetky oprávnené  

nároky vyplývajúce z výpožičky v splátkach, tak ako boli určené a rozpočítané na 

jednotlivé mesiace za užívané obdobie tzn. od 1/2020 do 3/2020 vrátane. 

Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť v lehote splatnosti ako poslednú faktúru za mesiac 

3/2020 v mesiaci, v ktorom došlo k skončeniu zmluvného vzťahu.     

3) Po nadobudnutí účinnosti  tejto dohody bude predmet výpožičky najneskôr v lehote     

(7) siedmich pracovných dní vypožičiavateľom odovzdaný požičiavateľovi, o čom 

bude vyhotovený písomný protokol, ktorý po podpise zmluvných strán obdržia po 

jednom vyhotovení obe zmluvné strany.    

                   

 

   Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Táto dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom portáli zmluvných 

strán. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto dohodou sa spravujú 

ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.   

3) Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých (1) jeden je určený pre 

vypožičiavateľa a 3(tri) sú určené  požičiavateľovi.   

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu podpísať, že si túto dohodu  

riadne a dôsledne prečítali,  jej obsahu porozumeli, že ju neuzavreli v tiesni, ani za  

zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

Košice dňa............................. Košice dňa ...............................   

 

 

Požičiavateľ: Vypožičiavateľ: 

 

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

Ing. Eva Matejová  v.r.                                                             Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD. v. r. 

          riaditeľka                                                                                  riaditeľka 


