
1 

 

č. j. 2737/2022/OM 

 

DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY  

č. j. 1278/2022/OM zo dňa 15.06.2022 

Táto Dohoda sa uzatvára medzi zmluvnými stranami, a to: 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: Mesto Nitra 
 so sídlom:                       Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

 v zastúpení:                    Marek Hattas, primátor mesta Nitra 

 IČO:                               00 308 307 

 IČ DPH:                         SK 2021102853 

   bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN:    SK18 0900 0000 0050 4917 9673 

   (ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

Nájomca:    ZUAMI CAFFEE, s.r.o. 

 so sídlom:                      Vodná 1130/2, 949 01 Nitra 

v zastúpení:                    Michal Burda, konateľ 

IČO:                               50 695 479 

 adresa prevádzky:          Kupecká 6, 949 01 Nitra 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 

42440/N 

 Bankové spojenie:          Všeobecná úverová banka, a.s.  

 IBAN:                             SK 91 0200 0000 0037 7961 7859 

                                      (ďalej len „Nájomca“) 

             (Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany prajúc si usporiadanie vzájomných vzťahov uzatvárajú túto Dohodu o ukončení 

platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 1278/2022/OM zo dňa 15.06.2022 

(ďalej len „nájomná zmluva“) 

 

Čl. II 

Ukončenie zmluvy 

1. Predmetom tejto Dohody je ukončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými 

stranami, na základe ktorej má Nájomca v užívaní časť o výmere 58 m2 z pozemku parc. č. 1338/1 

evidovanej v LV č. 3681 v kat. území Nitra. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 1278/2022/OM zo dňa 

15.06.2022 v znení neskorších dodatkov, v celom jej rozsahu, podľa Čl. 5 bod 1. písm. d) dohodou 

zmluvných strán. 

 

3. Platnosť nájomnej zmluvy končí dňom 30.11.2022. 

 

4. Nájomca sa zaväzuje, že k 30.11.2022 odovzdá predmet nájmu Prenajímateľovi úplný, 

nepoškodený, funkčne v takom stave, v akom bol pri prevzatí s prihliadnutím na bežné opotrebenie 

a taktiež odvezie všetok svoj majetok /i zabudovaný/, veci a tovar. Všetky ponechané veci 

Prenajímateľ po skončení nájmu bez zápisu zlikviduje a Nájomca nemá nárok na finančné 

vyrovnanie. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy majú 

vysporiadané a nemajú medzi sebou žiadne ďalšie záväzky týkajúce sa tejto zmluvy. 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných strán 

očíslovanými písomnými dodatkami k Dohode, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu posledným zo zástupcov zmluvných strán. 

 

3. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho 

zákonníka  v spojení s  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

 

4. Túto Dohodu v zmysle článku 3 bod 3. tejto Dohody zverejňuje: 

a) Prenajímateľ na svojom webovom sídle a webovom sídle www.crz.gov.sk alebo 

b) ak Dohoda nie je zverejnená podľa písmena a) tohto bodu do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže Nájomca podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. 

 

5. O zverejnení Dohody podľa článku 3 bodu 3. a 4. tejto Dohody svedčí písomné potvrdenie 

o zverejnení Dohody. Prenajímateľ vydá Nájomcovi na požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení 

Dohody. 

 

6. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 5-tich vyhotoveniach, každý rovnopis má platnosť originálu. Nájomca 

obdrží 1 vyhotovenie a Prenajímateľ obdrží 4 vyhotovenia. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, schválili, Dohoda je prejavom ich 

skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojim podpisom.  

 

 

Prenajímateľ:      Nájomca: 
 

V Nitre dňa: ............................         V Nitre dňa: ............................   

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                                   ---------------------------------- 

Marek Hattas      Michal Burda        

primátor mesta                                             konateľ 

 

 

 

 

29.11.2022 30.11.2022
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