Dohoda o ukončení nájmu
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0133 08 00
Zmluvné strany
Prenajímateľ :

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom mesta
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Bratislava - mesto
Číslo účtu: 1368287251/0200
IČO: 603481
DIČ : 2020372596
(ďalej len „ prenajímateľ" )
a

Nájomca :

STAROMEŠŤAN, s.r.o.
sídlo : Sedlárska 4, 811 01 Bratislava
IČO : 36 842 834
zastúpené : Pavlom Kormúthom, konateľom
DIČ : 2022458911
IČ DPH : SK 2022458911
peňažný ústav : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : 2623029773/1100
(ďalej len „nájomca“)

uzatvárajú túto Dohodu o ukončení nájmu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83
0133 08 00 zo dňa 14.3.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.4.2009 a dodatku č. 2 zo dňa
13.4.2010 :

Článok I.
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.3.2008 Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83
0133 08 00 na dobu neurčitú od protokolárneho prevzatia predmetu nájmu. Účelom nájmu
bolo užívanie nebytových priestorov na 2. poschodí v objekte na Ventúrskej ulici č. 4
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto ako kancelárií s príslušenstvom na zriadenie redakcie
regionálneho periodika Staromestský kuriér.

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení nájmu dohodou dňom 15.5.2012.
3. Nájomca sa zaväzuje vysporiadať ku dňu ukončenia nájmu všetky svoje záväzky voči
prenajímateľovi, vyplývajúce zo zmluvy.

Článok II.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre
prenajímateľa a 1 pre nájomcu.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z.
ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 18.5.2012

V Bratislave dňa 24.5.2012

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
STAROMEŠŤAN, s.r.o.

.............................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, Csc., v.r.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

..........................................................
Pavol Kormúth, v.r.
konateľ
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