
 

DOHODA O UKONČENÍ NÁJOMNÉHO VZŤAHU  

uzavretá v súlade s článkom IV. bod 1 Zmluvy o nájme nebytového priestoru  

 ( ďalej ako „ Dohoda“ ) 

medzi 

 

1. Prenajímateľom:  

Názov :  Obec Raslavice 

Sídlo:    Obecný úrad, Hlavná 154 , 086 41 Raslavice 

IČO:   003 225 21 

Číslo účtu – IBAN:      

Štatutárny orgán: Marek Rakoš, starosta obce  

   (ďalej aj ako  „ prenajímateľ “) 

2. Nájomcom:  

Meno a priezvisko : Ondrej Demo   

Sídlo:    Sekčovská 388/4, 086 41 Raslavice    

IČO:   46083774  

DIČ:   1083813885 

Číslo účtu – IBAN:   

Štatutárny orgán: Ondrej Demo  

   (ďalej aj ako  „ nájomca “) 

 

I. Úvodné ustanovenia  

1. Prenajímateľ a nájomca uzavreli dňa 27.6.2012 Zmluvu o nájme nebytových priestorov ( 

ďalej iba „ Zmluva“ ). Na základe tejto Zmluvy vzniklo nájomcovi právo užívať nebytový 

priestor v Dome kultúry v Raslaviciach, na ul. Toplianskej č. 560 s účinnosťou od 

1.7.2012 do 30.6.2022. 

2. V súlade s článkom III. bod 4. Zmluvy sa nájomca zaviazal vykonať na vlastné náklady 

rekonštrukciu objektu a jeho vybavenia v celkovej výške investícií minimálne 90 000,- 

€ a to v termíne do 31.12.2014. Prenajímateľ s vykonaním rekonštrukcie na náklady 

nájomcu  súhlasil.  

3. Podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka zmeny na veci je nájomca oprávnený 

vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže 

nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje 

inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní 

znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak 

prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže 

nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota 

veci. 

 



II. Predmet dohody 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli v súlade s článkom IV. bod 1 Zmluvy o skončení 

nájomného vzťahu dňom 30.03.2021 za týchto podmienok:  

a) Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na výške protihodnoty toho, o čo sa zvýšila 

hodnota veci vykonaním zmien v súlade s čl. I. bod 2. tejto Dohody v sume 11 250 

EUR ( slovom: jedenásťtisícdvestopäťdesiat EUR).  

b) Prenajímateľ eviduje vo vzťahu k Nájomcovi pohľadávku na nájomnom v sume 

3 600,00 EUR. 

c) Nájomca prehlasuje, že pohľadávka podľa písmena b) vznikla ako dôsledok 

sťaženého užívania predmetu nájmu z dôvodu protipandemických opatrení 

v súvislosti s ochorením COVID-19. Z uvedeného dôvodu nájomca požiadal 

prenajímateľa o poskytnutie zľavy na nájomnom a v lehote stanovenej Ministerstvom 

hospodárstva SR požiada prostredníctvom prenajímateľa, o poskytnutie dotácie na 

nájomné zo strany štátu. Nájomca berie na vedomie, že nárok na zľavu priznanú 

obcou mu vzniká len za predpokladu, že splní podmienky na priznanie dotácie zo 

strany štátu. Podmienky priznania zľavy na nájomnom v zmysle vyššie uvedeného 

schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 18/2021 na zasadnutí, ktoré sa konalo 

dňa 26.03.2021.  Ak nájomcovi nebude priznaná dotácia na nájomné jeho nedoplatok 

na nájomnom voči obci Raslavice  nezaniká a ostáva  nezmenený vo výške 3 600,00 

EUR.  

d) S prihliadnutím na uvedené sa prenajímateľ a nájomca dohodli , že  Prenajímateľ 

najneskôr do piatich pracovných dní po ukončení doby nájmu uhradí nájomcovi na 

účet uvedený v záhlaví zmluvy sumu vo výške 7 650,00 EUR ako protihodnotu toho, 

o čo sa zvýšila hodnota prenajatého majetku na základe rekonštrukcie vykonanej 

nájomcom v súlade so zmluvnými dojednaniami a v súlade s § 669 Občianskeho 

zákonníka poníženú o dlžné nájomné . Druh a rozsah vykonaných  rekonštrukčných 

prác je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Výška protihodnoty  bola vypočítaná 

a stanovená spôsobom, ktorý je popísaný v prílohe č. 2 k tejto zmluve.  

e) V prípade, ak nájomcovi bude priznaná dotácia na nájomné zo strany štátu , 

prenajímateľ  uhradí na účet nájomcu uvedený v záhlaví tejto dohody sumu dlžného 

nájomného vo výške 3600,00 EUR do piatich pracovných dní po doručení oznámenia 

o priznaní dotácie.   

f) V prípade, ak nájomcovi nebude priznaná dotácia na nájomné zo strany štátu, 

považuje sa postup podľa písmená b) za vzájomné započítanie pohľadávok a 

prenajímateľ a nájomca považujú svoje záväzky za vyrovnané.  

2. Nakladanie s majetkovým právom obce podľa článku II. písm. a) podlieha v súlade s § 3 

ods. 1 písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raslavice schváleniu 

zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schválilo nakladanie s majetkovými právami 

uznesením č. 9/2021 na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 26.03.2021 v spojení s uznesením 

Obecného zastupiteľstva č. 8/2021 zo dňa 26.03.2021. 

 



 

 

III.  Vyhlásenie účastníkov dohody  

1. Nájomca prehlasuje, že rekonštrukciou boli vykonané také zásahy do prenajatého 

hmotného majetku, ktoré mali za následok kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti.  

2. Nájomca prehlasuje, že výdavky za rekonštrukciu  v rámci daňového režimu uplatňoval 

prostredníctvom odpisov v súlade s platným daňovým režimom.   

 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každého 

z účastníkov dohody.  

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť prvým dňom po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.  

 

 

V Raslaviciach ,  dňa ............... 

 

 

Za prenajímateľa: ..............................                                              Nájomca: ........................... 

Marek Rakoš – starosta obce     Ondrej Demo  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Prílohy :  

Príloha č. 1 -  súpis faktúr za vykonané opravy nad rámec bežných opráv 

Príloha č. 2 –  spôsob výpočtu protihodnoty ( zápisnica o uznaní rozsahu rekonštrukcie)  

Príloha č. 3 - Uznesenie obecného zastupiteľstva č.8/2021.zo dňa 26.03.2021 o nakladaní 

s majetkovými právami obce  



 

 


