Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 16.09.2019 v znení
Dodatku č. 1
uzatvorenej podľa § 663 a násl. zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení

Čl. 1
Prenajímateľ:
Ľuboš Fabuľa
Sídlo: Fulianka 162, 082 12 Kapušany pri Prešove
(ďalej len „Prenajímateľ“)
Nájomca:
Obec Fulianka
Sídlo: Obecný úrad č. 3, 082 12 Kapušany pri Prešove
IČO: 00 327 034
zast.: Miroslav Leško, starosta
číslo účtu: SK44 5600 0000 0088 1771 3001
(ďalej len „nájomca“)
(spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. 2
1. Predmetom nájmu Nájomnej zmluvy zo dňa 16.09.2019 v znení Dodatku č. 1
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami boli pozemky zapísané na liste vlastníctve
č. 756, vedenom Okresným úradom Prešov odborom katastrálnym pre okres Prešov,
obec Fulianka, k. ú. Fulianka: parcela reg. „C“, parcelné číslo 394/10, druh pozemku:
orná pôda o výmere 354m2.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. V bod 2 Nájomnej zmluvy zo dňa
16.09.2019 a v znení Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 17.12.2019 vzájomne
dohodli na jej ukončení ku dňu 15.10.2020. Uvedené bolo schválené aj na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Fulianka, uznesenie č. 134 zo dňa 10.09.2020.

Čl. 3
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú splnené
všetky povinnosti a majú vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo
zmluvného vzťahu a bezodkladne došlo k odovzdaniu predmetu nájmu.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené, že nebola
uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
3. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu,
pričom prenajímateľ a nájomca obdržia po jednom vyhotovení dohody.
4. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

V Fulianke dňa 12.10.2020

........................................................
Ľuboš Fabuľa
Prenajímateľ

V Fulianke dňa 12.10.2020

.......................................................
Obec Fulianka
zast.: Miroslav Leško, starosta
Nájomca

