Dohoda o ukončení nájmu
k Zmluve o nájme nebytových priestorov 07 83 0117 08 00

Strany
Prenajímateľ:

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

nájomca:

Múzeum mesta Bratislavy
sídlo: Radničná 1, 815 18 Bratislava
zastúpené: PhDr. Petrom Hyrossom, riaditeľom
IČO: 00179744
IČ DPH: SK 2020801761
peňažný ústav:
číslo účtu:
(ďalej len „nájomca“ alebo spolu „strany“)

Čl. I
1.

Medzi stranami bola dňa 11.3.2008 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov č.
07 83 0117 08 00 na nájom nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na
Židovskej ul., súpisné č. 6378, orientačné č. 1, s dobou nájmu od 1.2.2008 na neurčito
(ďalej len „zmluva“).

2.

Strany sa dohodli na ukončení zmluvy dňom fyzického protokolárneho odovzdania
nebytových priestorov podľa zmluvy.

3.

Nájomca sa zaväzuje ku dňu ukončenia zmluvy vyrovnať všetky svoje záväzky
vyplývajúce zo zmluvy týkajúce sa nájomného, s výnimkou záloh za služby spojené
s nájmom, ktoré sa nájomca zaväzuje uhradiť v lehote 15 dní od doručenia vyúčtovania.

Čl. II
1.

Táto dohoda je vyhotovená v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu 5 pre prenajímateľa, 2
pre nájomcu.

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa Čl. I 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).
3.

Zánikom účinnosti zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých
účinnosť podľa zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po
ukončení účinnosti zmluvy.

V Bratislave dňa: 15.6.2011

V Bratislave dňa: 30.5.2011

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
Múzeum mesta Bratislavy

.....................................................
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc. v.r.
primátor

................................................
PhDr. Peter Hyross v.r.
riaditeľ
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