
1

DOHODA

k zmluve č. 1548/2007  o nájme nebytových  priestorov  uzavretej dňa 1.1.2007  medzi zmluvnými
stranami  (d'alej  ako,,Dohoda")

P r e n a jím  a t e I': INTRADE  RE, s.r.o.

so sídlom:  Prievozská  14,  821  09 Bratislava  - mestská  časť  Ružinov

zastúpený:  Dr. Oz Fúrth,  konatel'

bankové  spojenie:  Slovenská  sporitel'ňa,  a.s.

IBAN  SK09  0900  0000  0051  7313  3613

BIC (SWIFT)  GIBASKBX

číslo účtu: 5173133613/0900
IČO: 51 677  261 DIČ: 2120771653

IČ DPH:  SK2120771653

Právnická  osoba  zapísaná  v Obchodnom  registri  Okresného  súdu

Bratislava I, oddiel:  Sro, vložka č.: 128724/B
(d'alej  len,,Prenajímatel"')

a

Nájomca: Úrad  pre  reguláciu  sieťových  odvetví

so sídlom:  Tomášikova  28C,  821  01 Bratislava  3

zastúpený:  Ing. AndrejJuris  - predseda  úradu

bankové  spojenie:  Štátna  pokladnica

IBAN  SK15  8180  0000  0070  0044  2863

I(:O:  36069841 DIČ: 2021599866

IČ DPH:  SK2021599866  podl'a  E»7

(d'alej  len,,Nájomca")

(d'alej  spoločne  len "Zmluvné  strany",  jednotlivo,,Zmluvná  strana")

Prenajímatel'  svojim listom číslo 1548/2007,  ktorý bol Nájomcovi  doručený  dňa 21. marca 2022, oznámil
svoj  úmysel  ukončiť  zmluvný  vzťah,  ktorý  vznikol  na základe  Zmluvy  o nájme  nebytových  priestorov  č.

1548/2007  zo dňa O1. januára 2007 v znení jej dodatkov  (d'alej ako ,,Nájomná  zmluva").  Nájomca
požiadal  Prenajímatera  svojim  listom  zo dňa 11.  apríla  2022  ovzájomné  rokovania,  ktoré  by viedli

k ukončeniu  Nájomnej  zmluvy.  Na základe  rokovaní  Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  Dohodu.

Zmluvné  strany  sa d o h o d I i na ukončení  zmluvného  vzťahu,  v zmysle  článku  6. -  Skončenie  nájmu,

bodu  6.1.  Zmluvy,  ku dňu  31.  augusta  2022.

Táto  dohoda  tvorí  neoddelitel'nú  súčasť  Zmluvy  a je vyhotovená  v 4 exemplároch,  z ktorých  dva obdrží

Prenajímatel'a  dva Nájomca.

Táto  Dohoda  je prejavom  slobodnej  a vážnej  vôle  Zmluvných  strán,  ktoré  si ju prečítali  a na znak  súhlasu

sjej  obsahom  ju podpísali.  Svojim  podpisom  potvrdzujú,  že Dohodu  neuzavreli  pod nátlakom  ani za

nápadne  nevýhodných  okolností.



Táto  Dohoda  nadobúda  platnosť  dňom  jej podpisu  oboma  Zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom

nasledujúcom  po dni  jej  zverejnenia  v Centrálnom  registri  zmlúv  vedenom  Úradom  vlády  SR Nájomcom

v súlade s ustanovením  j5a zákona č. 211/2000  Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám  a o zmene

a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon o slobode  informácií  v) v spojení  s ustanovením  EI 47a č. 40/1964
Zb. Občiansky  zákonník  v znení  neskorších  predpisov.

V Košiciach  dňa  15.7.2022

Prenajímatel':

INTRADE  RE, s.r.o.

Dr. Oz Fúrth

Konatel'

Nájomca:

Úrad/pre reguláci

predseda úradu  

Ví




