
 

 
 

 

DOHODA O UKONČENÍ  

Z m l u v y  č. 2019/7/ZP  

o  n á j m e   n e b y t o v ý c h   p r i e s t o r o v 

 

uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení, a ďalších právnych predpisov. 

 

 

Zmluvné strany 

 

1. Prenajímateľ 

      Základná škola  s materskou školou Jána Amosa Komenského  

      adresa:              Hubeného 25,  831 53 Bratislava 

      zastúpený:        Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka                                                   

      IČO:    31810497 

      DIČ:    2021681772 

      bankové spojenie:   VÚB 

      číslo účtu vo forme IBAN: SK03 0200 0000 001635605454 

telefonický kontakt:  +421 44 88 41 40 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

Zriaďovateľ 

Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

 

2. Nájomca 

názov nájomcu:       OZ KRÚŽKY V ŠKOLE 
adresa:         Miletičova 16, 821 08 Bratislava 

štatutárny zástupca:  Ľubomír Tomko  

bankové spojenie:      FIO banka -  FIOZSKBA 

číslo účtu vo forme IBAN: SK5783300000002500677594 

IČO:    42412421 

DIČ:    2024168718 

telefonický kontakt:  +421948 160 086  

 (ďalej len „nájomca“)  

 

       (spoločne aj  „zmluvné strany“) 

 
 

Čl. I 

Ukončenie nájmu 
 

 

1. Na základe žiadosti o zrušenie nájomnej zmluvy medzi zmluvnými stranami končí nájomná 

zmluva DOHODOU dňa 10. marca 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s Covid 19. 

 

2. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi sumu za prenájom priestorov v čase október 

2019 až marec 2020 v celkovej sume 330,- € za prenájom dvoch klasických tried na vyučovanie 

krúžkov Vedecké pokusy a Divadlo a dramatika v nasledovných termínoch: 
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október   17.10. 2019 24.10. 2019 

november 07. 11. 2019 14. 11. 2019 21. 11. 2019 28.11. 2019  

december 05. 12. 2019 12. 12. 2019 19. 12. 2019  

január 09. 01. 2020 16. 01. 2020 23. 01. 2020 30.01. 2020 

február 06. 02. 2020 13. 02. 2020 20. 02. 2020  

marec 06. 03. 2020    

 

  

3. Platnosť nájomnej zmluvy končí vyrovnaním finančných náležitostí.  

 

4. Úhrada za nájom a služby bude uhradená  

 na účet  prenajímateľa číslo: SK03 0200 0000 001635605454 vo  Všeobecnej úverovej banke 

 variabilný symbol: 20197 

 termín: najneskôr do 15. mája 2020  

 forma: prevodným príkazom nájomcu na účet prenajímateľa.  

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky 

proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok 

a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží prenajímateľ, 

2  nájomca a 1 vyhotovenie obdrží zriaďovateľ. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.  

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 04. 05. 2020    V Bratislave dňa 04. 05. 2020 

 

 

 

 

    

 

 

 

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

        nájomca                     prenajímateľ 


