Dohoda o zrušení Zmluvy č. 1/2016
o nájme parkovacieho miesta
(ďalej len ako „dohoda“)

Zmluvné strany:
Obchodné meno:

Úrad vládneho auditu

v zastúpení:

JUDr. Oľga Polášková, riaditeľka

Sídlo:

T. G. Masaryka 10, 960 01 Zvolen

IČO:

50086821

DIČ:

2120168479

číslo účtu:

SK69 8180 0000 0070 0055 0725

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Obchodné meno:

GEO-TEAM SLOVAKIA s. r. o.

v zastúpení:

Ing. Dalibor Heizer, konateľ spoločnosti

Sídlo:

Drieňová 34, 821 02 Bratislava

IČO:

35681217

DIČ:

2020326748

IČ DPH:

SK2020326748

(ďalej len „nájomca“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 27. 01. 2016 Zmluvu č. 1/2016 o nájme parkovacieho miesta,
predmetom ktorej bol prenájom parkovacieho miesta č. 28 na parkovisku pri
administratívnej budove na Drieňovej ul. č. 34 v Bratislave (ďalej len „predmet nájmu“).
1.2. Zmluva č. 1/2016 o nájme parkovacieho miesta bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv
dňa 28. 01. 2016.

Článok 2
Predmet dohody
2.1 Predmetom tejto dohody je dohoda zmluvných strán o zrušení Zmluvy č. 1/2016 o nájme
parkovacieho miesta v celom rozsahu z dôvodu, že v platnosti je Zmluva č. 1/2006 o nájme
parkovacieho miesta uzavretá na predmet nájmu dňa 31. 10. 2006 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 29. 01. 2009 , nakoľko v zmysle ustanovenia § 30 ods. 11 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov prechádzajú všetky
práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov zo Správy finančnej kontroly Bratislava
na Úrad vládneho auditu.
2.2 Zmluvné strany podpísaním tejto dohody potvrdzujú, že akékoľvek ich vzájomné práva
a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy č. 1/2016 o nájme parkovacieho miesta sú riadne
vysporiadané.

Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
3.1. Dohoda sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.2. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení dohody.
3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že dohodu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dohodu prečítali
a jej ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že dohoda nebola uzavretá v tiesni
alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju na znak súhlasu vlastnoručne
podpísali.

V Bratislave dňa 29.01.2016

..........................................................
Ing. Dalibor Heizer
konateľ spoločnosti
GEO-TEAM SLOVAKIA s. r. o.
(nájomca)

................................................................
JUDr. Oľga Polášková
riaditeľka
Úradu vládneho auditu
(prenajímateľ)

