DOHODA o SPATVZATI VÝPOVEDE K ZMLUVE O NAJME NEBYTOVÉHO
PRIESTORU č. 07 83 0017 18 00
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
peňažný ústav:
CSOB, a.s.
čislo účtu (roAN):
SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT):
CEKOSKBX
IČO:
00603481
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
nájomca:
Lucia Petrášová
Dátum narodenia: xxx
Adresa miesta podnikania:
Fándlyho 748/13, 926 01 Sereď
Čisla živnostenská oprávnenia: 220-28771
IČO:
469 619
17
DIČ:
XXX
Bankové spojenie:
xxx
Či sl o účtu (IB AN):
xxx
Čislo telefónu:
xxx
Email:
xxx
(ďalej len „nájomca“)
po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovnú Dohodu o späťvzati výpovede k Zmluve o nájme
nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „dohoda“)
v podchode na Hodžovom námestí
v Bratislave
ČI. 1
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2018 Zmluvu o nájme nebytového priestoru
č. 07 83 0017 18 00 (ďalej „zmluva“), predmetom ktorej je nehnuteľnosť - nebytový
priestor č. 1.37 vo výmere 20,19 m^ nachádzajúci sa v podchode na Hodžovom
námestí, bez súp. čisla, orientačné čislo 1, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku
pare. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 (ďalej len „predmet nájmu“), ktorý nie je
zapísaný na EV.

ČI. 2
Predmet dohody
1. Dňa 22.05.2020 bola zo strany prenajímateľa nájomcovi doručená Výpoveď zmluvy,
na základe ktorej sa nájom predmetných nebytových priestorov konči uplynutím 3mesačnej výpovednej lehoty, t. zn. dňom 31.08.2020.

2. Nakoľko skutočnosti, na základe ktorých bola zmluva vypovedaná, sa ukázali ako
nedôvodné a zmluvné strany prejavili počas plynutia výpovednej lehoty vôľu
pokračovať v zmluvnom vzťahu špecifikovanom v čl. 1 bod 1 tejto dohody, podpisom
tejto dohody vyjadrujú svoj súhlas so späť vzatím Výpovede bližšie špecifikovanej
v čl. 2 bod 1 tejto dohody a zároveň považujú podpisom tejto dohody túto Výpoveď
za navzájom neúčinnú.

Č1.3
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1.
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov v spojeni
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii).
2. Táto dohoda bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy
uznesením č. 541/2020 zo dňa 25.06.2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
dohody ako jeho príloha č. 1.
3. Dohoda sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa
a 2 pre nájomcu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 29.07.2020

v.z. Ing. Tatiana Kratochvilová

Ing. arch. Matúš ValIo
primátor

V Bratislave, dňa 22.07.2020

v. r.

Lucia Petrášová
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Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavv č. 541/2020 zo dňa
25.06. 2020. prijatého k bodu Návrh na späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytového
priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2

Uznesenie č. 541/2020
zo dňa 25. 06. 2020
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

sch v a ľu je
späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 07. 2018
v znení dodatkov č. 1 a 2.

Za správnosť odpisu uznesenia:

'

Jarmila Kiczegová
vedúca organizačného oddelenia

