
Dohoda o odstúpení od Zmluvy o nájme 

 nebytových priestorov č. 11/2021/NZ uzavretej podľa ust. § 3 zákona č. 

116/1990 Zb.  

 medzi 
 

 

Článok  I. 

Strany dohody 

 

Prenajímateľom:  Žilinský samosprávny kraj 

   v správe Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L.Nádaši Jégého 

   Dolný Kubín 

   so sídlom: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

   zastúpený: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. – riaditeľ 

   bankové spojenie: Štátna pokladnica 

   IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 1053 

   IČO: 00 634 905 

   DIČ: 202 056 37 54 

   (ďalej len "prenajímateľ") 

 

Nájomcom:               Nefro, s.r.o. 

            Sídlo: Nemocničná 1945/25, 026 01 Dolný Kubín  

            Zástupca: MUDr. Alena Majzelová     

            IČO:  36 359 521 

            DIČ: 202218883 

            Banka, IBAN: SLSP,  

   (ďalej len "nájomca") 

   

(ďalej len "dohoda") 

 

 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Dňa 15.05.2020 došlo medzi stranami tejto dohody k uzavretiu Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 11/2021/NZ, uzatvorenej podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 

podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“). 

2) Predmetom tejto zmluvy bol nájom nebytových priestorov o výmere 84,90 m
2

, 

nachádzajúcich sa v budove  DONsP, blok H, I. poschodie, č. dverí H116, H117, H118, 

bližšie špecifikovaných v článku III. zmluvy. Účelom nájmu bolo prenechanie predmetných 

nebytových priestorov do užívania nájomcovi na dohodnutý účel nájmu, ktorým bolo výlučne 

prevádzkovanie nefrologickej ambulancie pre deti a dorast. 

 

 

Článok III. 

Odstúpenie 

 

1) Nájomca doručil prenajímateľovi Rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja, odboru 

zdravotníctva, č. 06505/2020/OZ-8 zo dňa 13.11.2020, ktorým sa dňom 31.12.2020 rozhodlo 



o zrušení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie 

špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, 

študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore nefrológia, vydaného 

Žilinským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva č. 4499/203/OZ-005 zo dňa 

24.07.2013. 

2) Vzhľadom na uvedené skutočnosti strany tejto dohody odstupujú od Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 11/2021/NZ  v celom rozsahu, čím sa zmluva od počiatku zrušuje. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej uzavretia obidvoma stranami dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

2) Túto dohodu možno meniť alebo zrušiť len dohodou strán tejto dohody v písomnej forme.  

3) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa spravujú podľa príslušných 

ustanovení zákona o nebytových priestoroch a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

4) Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých prenajímateľ 

obdrží dva rovnopisy a nájomca obdrží jeden rovnopis. 

5) Strany dohody si túto dohodu starostlivo  prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

slobodnej a vážnej vôle byť touto dohodou viazaní túto dohodu prostredníctvom osôb 

oprávnených konať v ich mene vlastnoručne podpísali. 

 

 

PRENAJÍMATEĽ:     NÁJOMCA:  

 

V Dolnom Kubíne, dňa:    7.12.2020                  V Dolnom Kubíne, dňa: 7.12.2020 

 

 

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

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., v.r.           MUDr. Alena Majzelová, v.r.     

 riaditeľ 

DONsP MUDr. L.N.Jégého 

    v Dolnom Kubíne 

 


