
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
uzatvorená podľa čl. VII bod 2 nájomnej zmluvy

Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Meno a priezvisko: Andrej Martinec
Trvalé bytom:
Dátum narodenia:
Kontakt:

/ďalej iba „prenajímateľ “/

Nájomca:
Divadlo Nová scéna 
Živnostenská 1 
812 14 Bratislava 
IČO: 00164861 
D IČ :2020829998
V zastúpení: Mgr. Ingríd Fašiangová, generálna riaditeľka

/ďalej iba „nájomca‘7 
/ďalej iba „zmluvné strany“/

Článok 1

1. Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 29.2.2016, uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom, 

vznikol nájom bytu č. 11, nachádzajúceho sa v bytovom dome na Žilinskej ulici č. 10, v Bratislave, 

súp. č. 2956, evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava I, na liste vlastníctva č. 5921, katastrálne územie Staré Mesto .

2. Nájomná zmluva DNS-2016-02-16 bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 1.3.2016.

Článok 2

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájom skončí ku dňu 11.3.2016, k čomu bude podpísaný 

odo vzdá vací protokol.

2. K rovnakému dňu bude predmetný byt prenechaný prenajímateľovi podľa podmienok uvedených 

v Nájomnej zmluve a budú vysporiadané všetky záväzky, t.j. nájomcovi vrátená suma za nájom vo 

výške 1300,0 € a kaucia vo výške 300,0 €.



Článok 3

1. Prenajímateľ a nájomca týmto prehlasujú, že splnením ustanovení článku 2 tejto dohody, budú 

medzi zmluvnými stranami vysporiadané všetky záväzky a povinnosti.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení 

dohody v Centrálnom registri zmlúv na : https://www.crz.gov.sk/.“

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa riadia Občianskym 

zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží prenajímateľ a jeden nájomca.

5. Zmluvné strany obsahu dohody porozumeli, vyhlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená na základe 

ich pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

nájomca
Mgr. Ingríd Fašiangová 
generálna riaditeľka

prenajímateľ
Andrej Martinec 

vlastník bytu

https://www.crz.gov.sk/.%e2%80%9c

