
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku 

medzi

členovia Pozemkového spoločenstva vlastníkov pozemkov katastrálneho územia 
Podtureň

(Prenajímatelia 1)

Obec Podtureň

(Prenajímateľ 2)

a

GTB a.s.

(Nájomca)



Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku nasledujúce zmluvné strany:

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov pozemkov katastrálneho územia Podtureň, so 
sídlom Hurbanova 224/4, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, IČO: 37972022, 
registrované v registri pozemkových spoločenstiev vedenom Ministerstvom vnútra SR pod 
reg. č. R-0025/505, zastupujúce členov majúcich podiel na Predmete nájmu tak, ako je 
špecifikovaný v bode A) Preambuly nižšie, konajúce prostredníctvom p. Ing. Jaroslava 
Šoltýsa, predsedu výboru pozemkového spoločenstva a HckMKCA , člena
výboru pozemkového spoločenstva (ďalej len „Prenajímatelia 1“) 

a

Obec Podtureň, so sídlom Hlavná 164, 033 01 Podtureň, IČO: 00315699, zastúpená p. 
Mariánom Vojtíkom, starostom (ďalej len „Prenajímateľ 2“) 

a

GTB a.s., so sídlom SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, IČO: 31 578 
802, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 154/L, zastúpená p. Mgr. Tomášom Peškom, predsedom predstavenstva a Mgr. Janom 
Levým, podpredsedom predstavenstva (ďalej len „Nájomca“)

(Prenajímatelia 1, Prenajímateľ 2 a Nájomca ďalej tiež spolu ako „Zmluvná strana“ a 
spoločne ako „Zmluvné strany“)

uzatvorili túto

DOHODU O UKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME POZEMKU

(ďalej len „Dohoda“)

VZHĽADOM K TOMU, ŽE:

A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2007 Zmluvu o nájme pozemku v platnom znení 
(ďalej len „Nájomná zmluva“), na základe ktorej Prenajímatelia 1 a Prenajímateľ 2 
prenechali Nájomcovi do odplatného užívania predmet nájmu tak, ako je špecifikovaný 
v čl. la bode 2.1 Nájomnej zmluvy (ďalej len „Predmet nájmu“), a to v rozsahu a za 
podmienok upravených v Nájomnej zmluve;

B) Zmluvné strany majú záujem ukončiť vzťah založený Nájomnou zmluvou ku dňu 
2^2. za podmienok uvedených v tejto Dohode;

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
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1 UKONČENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY

1.1 Zmluvné strany sa týmto v súlade s bodom 8.1 Nájomnej zmluvy dohodli na ukončení 
Nájomnej zmluvy dohodou, a to ku dňu M 2022 (ďalej len „Deň zániku 
Nájomnej zmluvy“).

2 VYSPORIADANIE NÁROKOV

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet nájmu sa považuje za odovzdaný 
Prenajímateľom 1 a Prenajímateľovi 2 podpisom tejto Dohody, pričom žiadne ďalšie 
odovzdávacie konanie sa nevyžaduje.

2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody nemajú Zmluvné strany voči 
sebe akékoľvek nároky vyplývajúce z alebo súvisiace s Nájomnou zmluvou (napr. 
nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia, nároky na náhradu škody a náhradu 
nákladov, nároky v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností, pričom k 
ich porušeniu došlo najneskôr v Deň zániku Nájomnej zmluvy) alebo inak, a žiadne 
takéto nároky nepreviedli na akúkoľvek tretiu osobu. V prípade, ak by takéto nároky 
existovali, týchto sa príslušná zo Zmluvných strán v celom rozsahu vzdáva, resp. 
zabezpečí, že tieto nároky nebudú voči druhej Zmluvnej strane uplatňované teraz a ani 
v budúcnosti, či už zo strany tejto Zmluvnej strany a/alebo tretích osôb. Vysporiadanie 
nárokov Zmluvných strán v zmysle tohto bodu sa vzťahuje na všetky nároky bez ohľadu 
na skutočnosť, či o nich mali Zmluvné strany vedomosť alebo nie.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo Zmluvných 
strán.

3.2 Táto Dohoda môže byť menená iba písomne na základe dohody Zmluvných strán.

3.3 Akékoľvek možnosti jednostranného ukončenia Dohody zo strany Zmluvných strán sú 
vylúčené v najširšom možnom rozsahu povolenom všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.

3.4 Táto Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis 
obdržia Prenajímatelia 1, jednej (1) rovnopis obdrží Prenajímateľ 2 a jeden (1) rovnopis 
obdrží Nájomca.

3.5 Pokiaľ je, alebo ak sa niektoré ustanovenie tejto Dohody stane neplatným, 
nevymáhateľným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či 
neúčinnosť ostatných ustanovení tejto Dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť do 
piatich (5) dní po doručení výzvy druhej Zmluvnej strany neplatné, nevymáhateľné alebo 
neúčinné ustanovenie ustanovením platným, vymáhateľným a účinným s rovnakým 
alebo obdobným obchodným a právnym zmyslom, prípadne uzavrieť novú zmluvu.

3.6 Akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami vznikajúce z tejto Dohody alebo 
v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas 
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primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené v konaní pred 
miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

NA DÔKAZ TOHO, ze Zmluvné strany s obsahom tejto Dohody súhlasia, rozumejú jej a 
zaväzujú sa k jej plneniu, pripájajú svoje podpisy a prehlasujú, že táto Dohoda bola uzavretá 
podľa ich slobodnej a vážnej vôle bez tiesne, predovšetkým tiesne finančnej.

V Liptovskom Hrádku, '' 2022

Prenajímatelia 1

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov Pozemkové spoločenstvo vlastníkov

pozemkov katastrálneho územia Podtureň pozemkov katastrálneho územia

Meno: Ing.
katastrálneho územia

Funkcia: predseda výboíftPdtúreň
sídlo Lipt Hrádok

Podtureň

Meno:
IČO:37972022 Funkcia: člen výboru

V Liptovskom Hrádku, • H 2022

Prenajímateľ 2

Obec Podtureň

Meno:

Funkcia: starosta

GTB a.s.
Mgr. Tomáš Pešek

oNH 1 GTB a>s>
033 01 Liptovsky Hrádok

IČO: 31578802 IČ 3?h: SK20204ž8564Mgr. Jan Levý
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
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