DOHODA
o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 49/UNB/2019 zo dňa 09.01.2019
(ďalej len „dohoda“)

Prenajímateľ:
názov:
správca:
IČO:
zriadená:

Slovenská republika
Univerzitná nemocnica Bratislava
31 813 861
Rozhodnutím MZ SR č. M/5694/2/2002, SP/6853/2002/Var zo dňa
18.12.2002v platnom znení
sídlo:
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
DIČ:
2021700549
bankové spojenie/číslo účtu: Štátna pokladnica/SK48 8180 0000 0070 0027 9891(BIC/SWIFT:
SPSRSKBA)
zastúpený:
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH – riaditeľka UNB
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Obchodné meno:
zapísaný:

S & G, spol. s r.o.
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo:20670/B
sídlo:
Pribinova 22, 811 09 Bratislava
IČO
35 777 133
DIČ:
2020276379
IČ pre DPH:
SK2020276379
bankové spojenie/číslo účtu: 2620530183/1100
konanie v mene spoločnosti: Milan Garaj, konateľ
(ďalej len „nájomca“)
I.
1. Slovenská republika je výlučným vlastníkom a Univerzitná nemocnica je správcom
nehnuteľného majetku štátu - nebytového priestoru v budove Nemocnice Ružinov, Ružinovská
6,826 06 Bratislava (ďalej len „Nemocnica“), stavba súp. č. 4810, postavená na pozemku
parcely registra „C“ s číslom 15294/20, zapísaná na LV č. 2866, katastrálne územie: Ružinov,
obec: Bratislava – mestská časť Ružinov, okres: Bratislava II (ďalej len „Stavba“), ktorý sa
nachádza na pred vchodom do hlavnej budovy (monobloku) po ľavej strane na úrovni prízemia
budovy, o výmere 45,65 m2 (ďalej len „nebytový priestor“).
2. Prenajímateľ prenechal na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 49/UNB/2019 zo
dňa 09.01.2019 (ďalej len „Zmluva“) nájomcovi do užívania nebytový priestor za účelom
prevádzkovania obchodnej prevádzky na predaj nealkoholických a teplých nápojov,
lahôdkarských výrobkov, cukrárskych výrobkov, cukroviniek, pekárskych výrobkov, mliečnych
výrobkov, priemyselne vyrábanej zmrzliny v originálnom balení.
3. Prenajímateľ a nájomca sa v súlade s článkom IV, bodom 4.2 písm. c) Zmluvy dohodli na
ukončení nájmu založeného Zmluvou, a to dohodou ku dňu 15.08.2019.

4. Nájomca sa zaväzuje ku dňu ukončenia nájmu nebytový priestor v súlade so Zmluvou
protokolárne odovzdať prenajímateľovi.
II.
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Táto dohoda je uzatvorená v dvoch exemplároch, po jednom pre každého účastníka dohody.
3. Účastníci dohody boli s jej obsahom riadne oboznámení, neuzatvárajú ju v tiesni, porozumeli jej
a na znak ich slobodnej vôle a súhlasu dohodu podpísali.
V Bratislave, dňa ...............................

............................................................
S & G, spol. s r.o.
Milan Garaj, konateľ

............................................................
Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH

