Zmluva číslo: ZM1000100_5

Dohoda o skončení platnosti
Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.5.2009
uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR
č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Prenajímateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Štatutárny orgán : Václav Mika, generálny riaditeľ
IČO
: 47 232 480
DIČ
: 2023169973
IČ DPH
: SK2023169973
Bankové spojenie : XXXXXXX
Číslo účtu
: XXXXXXX
Zápis:
: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Odd.: Po, Vložka č.: 1922/B

Nájomca:

Ľubomír Siska L.S.I.
Sídlo:
:
Zastúpený
:
IČO
:
DIČ
:
IČ DPH
:
Bankové spojenie :
Číslo účtu
:
Zápis:
:

Partizánska 839/22, 038 53 Turany
Ľubomír Siska
44788380
1021870894
SK1021870894
XXXXXXX
XXXXXXX
Živnostenský register Obvodného úradu Martin,
č.: 550-21022
(spoločne „účastníci dohody“ alebo „nájomca“)
uzatvárajú túto dohodu:

1. Účastníci tejto dohody sa dohodli na skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo
dňa 27.5.2009 uzatvorenej v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zmluva“) ku dňu 30.6.2013.
2.

Do skončenia platnosti Zmluvy sú účastníci dohody povinní plniť si povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy.

3.

Nájomca je povinný najneskôr v deň skončenia platnosti Zmluvy odovzdať prenajímateľovi
poskytnutý inventárny majetok prenajímateľa. O odovzdaní a prevzatí inventárneho majetku bude
spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí inventárneho majetku v dvoch rovnopisoch, podpísaný
nájomcom a prenajímateľom - Príloha č. 1.
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4.

V prípade, že bude nájomca po skončení doby nájmu v omeškaní s vyprataním predmetu nájmu
po dobu dlhšiu ako 15 dní, je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu zariadenie nájomcu
demontovať a predmet nájmu podľa Zmluvy vypratať. Veci nájomcu je prenajímateľ oprávnený
uskladniť na náklady nájomcu. Na základe dohody účastníkov tejto dohody je skladné dohodnuté
vo výške 53,00 eur (slovom: päťdesiattri eur) bez DPH za deň.
Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady spojené s vyprataním priestoru predmetu nájmu.
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie priestoru predmetu nájmu v zmysle
vyššie uvedených podmienok. Prenajímateľ si skladné uplatní samostatnou faktúrou so
splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.

5. Účastníci dohody vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto dohody a na znak súhlasu s ňou túto
dohodu podpisujú.
6. Táto dohoda podlieha podľa § 5a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej
republiky v rozsahu platnej legislatívy.
7. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
8. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží jedno vyhotovenie.
9. Táto dohoda bola napísaná slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni niektorého z
účastníkov tejto dohody, títo si ju pozorne prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak
čoho dohodu ako prejav svojej vôle podpisujú.
10. Súčasťou tejto dohody sa stane Protokol o odovzdaní a prevzatí (pri ukončení nájmu).

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Prenajímateľ:

Nájomca:

........................................................

...............................................
Ľubomír Siska
Ľubomír Siska L.S.I.

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska
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