Dohoda o skončení nájmu
pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0135-09-00
uzatvorená medzi

Zmluvné strany:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené:
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc. primátorom hl. mesta SR Bratislavy
Peňažný ústav:
VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu:
1368287251/0200
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „prenajímateľ”)
a
2. Obchodné meno: Ján Halás
Meno a Priezvisko: Ján Halás
Miesto podnikania: Trnavské Mýto, 831 01 Bratislava
Bydlisko:
Podľa výpisu zo živnostenského listu Obvodného úradu v Bratislave, odbor
živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 104-22184.
IČO :
22 653 261
(ďalej len „nájomca“)

I.
1. Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa 12.03.2009 Zmluvu o nájme pozemku č. 08-830135-09-00 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je nájom pozemku v k. ú. Ružinov
parc. č. 22216/11. Účelom nájmu je prevádzkovanie stánku na predaj dennej tlače,
tabakových výrobkov a doplnkového tovaru.
2. Podľa článku II odsek 1 zmluvy bola doba nájmu dohodnutá na dobu neurčitú.
3. Listom zo dňa 31.01.2011 nájomca požiadal o ukončenie nájmu z dôvodu ukončenia
prevádzkovania stánku. Dňa 28.01.2011 nájomca stánok z predmetu nájmu odstránil.
4. Prenajímateľ a nájomca na základe uvedeného v odseku 3 tohto článku pristúpili
k ukončeniu nájmu d o h o d o u ku dňu 28.01.2011.

II.
1. Dohoda o skončení nájmu je vyhotovená v 7 – ich vyhotoveniach s platnosťou originálu,
z ktorých po jej podpísaní prenajímateľ dostane 5 a nájomca 2 vyhotovenia.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47 ods. 1 zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č.
211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov neskorších predpisov.

V Bratislave dňa : 31.03.2011

V Bratislave dňa : 28.12.2011

Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Nájomca:
Ján Halás

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

...................................................
Ján Halás v. r.
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