Dohoda o ukončení nájmu
k Zmluve o nájme č. 07 83 0471 09 00
Prvá strana:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom CSc, primátorom
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
peňažný ústav: VÚB Bratislava – mesto
číslo účtu: 1368287251/0200
(ďalej len „prvá strana“)

a
Druhá strana: Anna Maríková – Závodná jedáleň Olšovská
miesto podnikania: Plavecké podhradie 263, 906 36 Plavecké podhradie
IČO: 40641333
(ďalej len „druhá strana“)
Čl. I
1.

Medzi stranami je uzatvorená zmluva o nájme č. 07 83 0471 09 00 zo dňa 30.6.2009
v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2010 na nájom nehnuteľností - nebytových
priestorov a to jedálne o celkovej výmere 154 m2, kuchyne o celkovej výmere 81
m2, sociálnych zariadení o celkovej výmere 6,0 m2 a pozemku - voľnej plochy
o celkovej výmere 20 m2 v Bratislave, k. ú. Nivy, v areáli na Bazovej ul. 8, parc. č. 9885
a parc. č. 10132/1 na dobu neurčitú od 30.6.2009, v ktorej má prvá strana postavenie
prenajímateľa a druhá strana postavenie nájomcu (ďalej len „zmluva“).

2.

Strany sa dohodli na ukončení zmluvy dňom 31.1.2012.

3.

Nájomca sa zaväzuje vyrovnať do dňa ukončenia zmluvy všetky svoje prípadné záväzky
voči prenajímateľovi.

4.

Táto dohoda sa vyhotovuje v 7-mich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre
prenajímateľa a 2 pre nájomcu.

5.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa. ustanovenia § 47a ods. 1.
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

V Bratislave, dňa11.01.2012

V Bratislave, dňa 18.1.2012

....................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v. r.
primátor
Hlavného mesta SR Bratislavy

.......................................................
Anna Malíková – Závodná jedáleň
Olšovská v. r.
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