
DOHODA O SKONČENÍ  
Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 40/NZ/NP/2016 

 
 
Zmluvné strany: 
Nájomca: 
Obchodné meno:           Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Sídlo:           Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 
V mene ktorého koná:          Ing. Peter Miklovič,  konateľ 
IČO:             44 518 684 
IČ DPH:           SK 2022722075 
Zapísaná:          v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
          odd. Sro, Vl. č. 22846/V 
Bankové spojenie:          VÚB, a.s., č. účtu (IBAN): SK72 0200 0000 0000 1850 7512 
 
/ďalej aj „nájomca“/ 
 
A 
 
Podnájomca: 
Obchodné meno:                   PSG Consulting, s.r.o. 
Sídlo:           Sokolovská 7, 040 11 Košice 
V mene ktorého koná:   Ing. Marián Paholok, konateľ          
IČO:             36 197 734  
DIČ:                                          2020052705 
IČ DPH:                                    SK2020052705 
Zapísaná:  v OR OS KE I, oddiel Sro, vložka č. 11555/V 
  
/ďalej aj „podnájomca“/    
 

 

I. 

1. Nájomca a podnájomca uzatvorili dňa 11.03.2016 zmluvu o podnájme nebytových priestorov      
č. 40/NZ/NP/2016 (ďalej už len „zmluva o podnájme“), na základe ktorej nájomca dal do podnájmu 
podnájomcovi nebytový priestor nachádzajúci sa na 3. poschodí traktu B objektu na Hlavnej č. 68 
v Košiciach, a to konkrétne miestnosť č.  3.16 vo výmere 29,20 m2 s  prislúchajúcim podielom 
spoločných priestorov 10,59 m2 (ďalej aj len ako „nebytový priestor“). 

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že Zmluva o podnájme v zmysle čl. V, bod 5.2. písm. c) sa  končí  
dohodou ku dňu 31.01.2023. 

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že ku dňu uzavretia dohody má nájomca uhradené nájomné a 
zálohové platby za služby až do skončenia nájmu dohodnutého ku dňu 31.01.2023. 

 

 

 



II. 

1. Zmluvné strany, ktoré uzavreli túto dohodu, zhodne vyhlasujú, že táto dohoda obsahuje  ich 
slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve. 
2. Táto dohoda  bola  vyhotovená  v  3  rovnopisoch,  z  toho  dve  vyhotovenia pre nájomcu a  
jedno vyhotovenie pre podnájomcu. 
3. Dohoda  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  a účinnosť  dňom nasledujúcim  po  dni 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). 
 
 
 
V Košiciach,  dňa .......................   V Košiciach,  dňa ...................... 
 
 

 

Nájomca      Podnájomca 

 

 

 

 

 

....................................................................  ..................................................................... 
   Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.     PSG Consulting, s.r.o. 
        Ing. Peter Miklovič – konateľ           Ing. Marián Paholok, konateľ          
 


