DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU BYTU
uzavretá v zmysle § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:
1. Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám.č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. Nájomca:

Margita Záhorská
(ďalej len „nájomca“)

nar.

,

r.č.:

I.
ul. č.
1. Margita Záhorská je nájomcom 2-garzonky č. 235 na XII. poschodí domu na
3 v Bratislave na základe Rozhodnutia Obvodného národného výboru Bratislava III, zo
dňa 30.05.1981, č.j. byt 254-234/1981-St a na základe Zápisu o dohode o odovzdaní
a prevzatí bytu zo dňa 03.02.1981 vydaného Bytovým podnikom mestskej časti Bratislava
– Ružinov, ktorej bol dom na
ul. č. 3 zverený do správy jeho vlastníkom Hlavným mestom SR Bratislava. Odo dňa 01.01.2006 predmetný dom bol vyňatý zo
správy mestskej časti Bratislava - Ružinov a vrátený hlavnému mestu, ktoré je od tohto
dátumu zároveň aj jeho prenajímateľom. Nájom bol dohodnutý na dobu neurčitú.
II.
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na ukončení nájmu k predmetnému bytu dňom jeho
fyzického zápisničného odovzdania prenajímateľovi.
III.
1. Nájomca odovzdá 2-garsonku č. 235/XII. poschodie na
ulici
č.
3
v
Bratislave v stave spôsobilom na riadne užívanie s prihliadnutím na bežné opotrebenie
s hygienickou maľovkou najneskôr do 10 dní odo dňa zániku jeho nájmu.
2. Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca a dva
prenajímateľ.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi 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.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Bratislava dňa 27.06.2011

Prenajímateľ:

Nájomca:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor hl. mesta SR Bratislavy

Margita Záhorská, v.r.

