
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke 
(ďalej ako „dohoda“) 

uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami:  

 

Požičiavateľ:  Obec Nižný Hrabovec 

Sídlo:                         094 21 Nižný Hrabovec 407 

Zastúpený:                 Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce 

IČO:                           00332593 

DIČ:                           2020630249 

Bankové spojenie:     VÚB, a.s., pobočka Vranov n. T. 

IBAN:                        SK78 0200 0000 0000 2032 3632 

 

 (ďalej ako „požičiavateľ“) 

 

 

Vypožičiavateľ:        Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 

Sídlo:                         Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený:                 Ing. Róbert Komjáti – Nagy, riaditeľ Centra podpory Prešov,        

                                   splnomocnený na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2021/001914-  

   091 zo dňa 02.04.2021 

IČO:                           00151866 

DIČ:                           2020571520 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

IBAN:                        SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

                       

(ďalej ako „vypožičiavateľ“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o výpožičke zo dňa  23.03.2011  (ďalej len ako 

„zmluva o výpožičke“), predmetom ktorej bola výpožička nebytových priestorov                    

na prízemí budovy Základnej školy s. č. 155 postavenej na pozemku parc. č. C KN 68/1 

v k. ú. Nižný Hrabovec o celkovej podlahovej ploche 62,04 m2.  

2. Predmet výpožičky bol v zmysle zmluvy o výpožičke vypožičaný na dobu neurčitú              

za účelom zriadenia policajnej stanice.  

 

Článok II. 

Predmet dohody 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom II bodom 3 zmluvy o výpožičke dohodli                  

na ukončení platnosti zmluvy o výpožičke ku dňu 30.06.2021. 

2. Vypožičiavateľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky, povinnosti a dlžné sumy 

voči požičiavateľovi vyplývajúce zo zmluvy o výpožičke najneskôr do 30.06.2021. 



3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že platnosťou a účinnosťou tejto 

dohody nezanikajú práva požičiavateľa voči vypožičiavateľovi, ktoré vznikli vo vzťahu 

k nehnuteľnostiam zo zmluvy o výpožičke a z ich povahy vyplýva, že majú trvať aj po 

skončení zmluvy o výpožičke.  

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR.  

2. Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona                    

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dve sú určené                                            

pre vypožičiavateľa a dve pre požičiavateľa. 

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

porozumeli, je vyjadrením ich pravej a slobodnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni                        

za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.  

 

V Nižnom Hrabovci dňa  1.6.2021     V Prešove dňa 11.06.2021 

Požičiavateľ:                                                         Vypožičiavateľ: 

 

 

__________________________                          ____________________________ 

      Mgr. Marcela Pčolinská                                             Ing. Róbert Komjáti - Nagy  

           starostka obce                       riaditeľ Centra podpory Prešov 


