
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme 
  

medzi: 

 

prenajímateľ: Slovenská republika – v správe Univerzitnej nemocnice Martin 
  so sídlom: Kollárova 2, 036 59 Martin 

  zastúpená Radou riaditeľov v zložení: 

  MUDr. Dušanom Krkoškom, PhD., MBA, riaditeľom 

  Doc.MUDr.Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ 

  Ing.Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ 

  V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho 

  orgánu spoločne. 

  IČO: 00365327 

  IČ DPH: SK 2020598019  

  bankové spojenie: Štátna pokladnica v Bratislave 

  IBAN: SK84 8180 0000 0070 0028 1377 

  (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

nájomca:        Univerzita Komenského v Bratislave 
  sídlo: Šafárikovo námestie č. 6, 818 06 Bratislava 

  zastúpený: prof. JUDr.Marek Števček, PhD., rektor 

  IČO: 00397865 

  prenajaté pre pracovisko nájomcu:  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

sídlo: Malá Hora 4A, 036 01 Martin 

zastúpený: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka 

IČO: 00397865 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica v Bratislave 

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0024 4103 

(ďalej len „nájomca“) 

 

                                                           Čl. I. Predmet dohody 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.01.2017 Zmluvu o nájme, účinnú odo dňa 08.03.2017, 

predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 188,40 m2, podrobne 

špecifikovaných v článku I bode 1. nájomnej zmluvy, nachádzajúcich sa na 3. poschodí stavby 

(pavilón 6), so súp.č. 10067, situovanej na pozemku parcela C KN č.1747/15, nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Martin, zapísanej na LV č.1171, na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa týmto v zmysle článku VII Skončenie nájmu, bod 1., písm. a) dohodli na 

ukončení predmetnej zmluvy a to ku dňu 15.05.2021. 

 

Čl. II. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

 

2. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že sa s dohodou oboznámili, porozumeli jej a ako 

zodpovedajúcu ich neomylnej, vážnej a slobodnej vôli ju vlastnoručne podpisujú. 

  



 
3. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú určené dve vyhotovenia pre každú 

zmluvnú stranu. 

 

 
V Martine, dňa: 

 

 

 

 

 

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

Za prenajímateľa:            Za nájomcu: 

MUDr.Dušan Krkoška, PhD., MBA          prof.JUDr.Marek Števček, PhD. 

generálny riaditeľ            rektor UK 

 

 

 

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

Za prenajímateľa:             Za nájomcu: 

Ing.Stanislav Škorňa             prof.MUDr.Andrea Čalkovská, DrSc. 

ekonomický riaditeľ             dekanka JLF UK 


