Dohoda o skončení
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. HS 22/2011 uzavretej dňa 22.07.2011,
ktorú uzavreli:
Slovenská republika
Prenajímateľ:
Správca:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo:
Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
Zastúpený :
Ing. Igor Válek – riaditeľ úradu
IČO :
37847562
DIČ :
2021769244
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu :
7000130712/8180
Telefón:
+421332440190
FAX :
033/55 21 539
Správca majetku štátu bol zriadený zákonom č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej požičiavateľ)
a
Nájomca :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka
17331927
Štátna pokladnica, Bratislava
7000065105/8180

takto:
Čl. I
Účastníci dohody uzavreli dňa 22.07.2011 Zmluvu o nájme nebytových priestorov HS 22/2011,
predmetom ktorej bolo využívanie nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul.
J. Bottu č. 4 v Trnave, pozemku parc. č. 923 v katastrálnom území Trnava, vedenej na LV č. 5891
s prideleným súpisným číslom 2743 ako administratívna budova, ku ktorej prenajímateľ vykonáva
právo správy.
9. poschodie o súhrnnej výmere 193,00 m2 v členení

•
•
•
•
•
•

Nebytový priestor
Výmera v m2
Kancelárie č. 905A, 905B, 906, 907A, 907B, 908A, 908B (spolu 7
126,60
kancelárií)
Chodba
23,20
spoločné priestory
4,00
Loggie – 4ks
19,40
spojovacie chodbičky – 4 ks
9,40
hygienické zariadenia
10,40

Spolu :

193,00

Čl. II
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že Zmluvu o nájme nebytových priestorov popísanú
v Čl. I tejto dohody končia dňom 31.5.2014.

Čl. III
1. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že táto dohoda je uzavretá slobodne, vážne a zrozumiteľne,
na znak čoho ju podpisujú.
2. Táto dohoda je uzavretá v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponecháva
prenajímateľ a jedno vyhotovenie si ponecháva nájomca.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov.

V Trnave, dňa ...................

V Bratislave, dňa .....................

Prenajímateľ:

Nájomca:

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

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

Ing. Igor Válek

Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

riaditeľ úradu

ústredná riaditeľka
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