Dohoda o skončení nájmu
nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 088809650200
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO
00 603 481
bankové spojenie
Československá obchodná banka, a.s.
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
IBAN
SK58 7500 0000 000025828453
variabilný symbol
888096502
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Mgr. Branislava Miklánková,
bytom:
(ďalej len „nájomca“)
(ďalej nájomca a prenajímateľ spoločne len „zmluvné strany“ jednotlivo len „zmluvná
strana“)

Článok 1
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 8.7.2002 Zmluvu o nájme pozemku č. 088809650200 (ďalej
len „zmluva“), ktorej predmetom je nájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc.
č. 3221 vo výmere 6 m2. Účelom nájmu je prevádzkovanie zariadenia na predaj
náhrobných kameňov na predmete nájmu. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do
30.6.2005. Nájomná zmluva bola podľa § 676 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka
každoročne obnovovaná vždy na jeden rok.

Článok 2
1. Darovacou zmluvou zo dňa 4.5.2020 prešlo vlastníctvo zariadenia na predaj náhrobných
kameňov do majetku príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta
Bratislava.
2. Zmluvné strany pristúpili k ukončeniu nájmu dohodou ku dňu 30.6.2020.

Článok 3
1. Táto dohoda je vypracovaná v 7 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
2. 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.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa
podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník,
v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 29.7.2020

V Bratislave, dňa 20.7.2020

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca :

...........................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
zastúpený prvou námestníčkou primátora
Ing. Tatianou Kratochvílovou, v. r.

.................................................................
Mgr. Branislava Miklánková, v. r.
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