Dohoda o skončení nájmu
pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0294 08 00 (ďalej len dohoda)
uzatvorená medzi
Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR
Bratislavy
Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava - mesto
Číslo účtu :
1368287251/0200
IČO :
00603481
2020372596
DIČ :
(ďalej len „prenajímateľ“ )
a
2. Ing. Igor Krátky
Ing. Kamil Bernáth
( ďalej len „spoloční nájomcovia“ )

Článok I.
1. Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0294 08 00 uzatvorenou dňa 18.04.2008 (ďalej len
„zmluva“) prenechal prenajímateľ ako vlastník do nájmu spoločným nájomcom časť
pozemku v k. ú. Dúbravka parc. č. 1158/1, odčlenenú geometrickým plánom č. 2/2005 zo
dňa 15.02.2005, ako parc. č. 1158/12 vo výmere 22 m2, za účelom vybudovania časti
prístupovej komunikácie a uloženia inžinierskych sietí v obytnom súbore Brižite - západ,
sektor I, Bratislava – Dúbravka.
.
2. Podľa článku II odsek 1 zmluvy bol nájom dohodnutý na dobu neurčitú.

Článok II.
1. Prenajímateľ a spoloční nájomcovia pristúpili k ukončeniu nájmu dohodou ku dňu
30.11.2011, z dôvodu užívania predmetu nájmu širokou verejnosťou, nakoľko prístupová
komunikácia nebola vybudovaná a uložené inžinierske siete boli odovzdané do správy ich
prevádzkovateľov.

Článok III.
1. Táto dohoda o skončení nájmu je vyhotovená v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou
originálu, z ktorých po jej podpísaní prenajímateľ dostane 5 a spoloční nájomcovia 2
vyhotovenia.
2.

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 28.10.2011

V Bratislave dňa 21.12.2011

Prenajímateľ :
Hlavné mesto SR Bratislava

Spoloční nájomcovia :

.............................................................
doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc. v.r.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

..............................................................
Ing. Igor K r á t k y v.r.

........................................................
Ing. Kamil B e r n á t h v.r.
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