Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. 293-700-2013
uzavretej v zmysle § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
medzi:

1. Prenajímateľom:
V zastúpení :
IČO:
DIČ:

Obec Kráľová pri Senci
900 50, Kráľová pri Senci 326
JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
00306061
2021006713

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
2. Nájomcom:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 - Koliba
V zastúpení :
RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditeľ
IČO:
156884
DIČ:
2020749852
IČ DPH:
SK2020749852
BIC:
SPSRSKBAXXX
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK198180000000070039167
Úplné znenie Zriaďovacej listiny bolo vydané rozhodnutím Ministra životného prostredia
Slovenskej republiky 12. júna 2006 č. 23/2006 -1.6
(ďalej len „nájomca“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet dohody
1. Nájomnou zmluvou č 293-700-2013zo dňa 1.3.2013 (ďalej len „Zmluva“) dal prenajímateľ do
nájmu nájomcovi časť (100 m2) z pozemku – parcela registra „C“ č. KN 562/2, vo výmere
2703 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č. 128, k.ú. Kráľová pri
Senci za účelom umiestnenia pozemnej stanice.
2. Zmluvné strany sa v zmysle čl. 3 bod 2. písm. a) Zmluvy dohodli, že ich právny vzťah
založený predmetnou Zmluvou sa skončí ku dňu 31.5.2021.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky ich vzájomné nároky sú v celom rozsahu vysporiadané.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 3 rovnopisy obdrží nájomca a 1 rovnopis
obdrží prenajímateľ.
2. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Kráľovej pri Senci, dňa

––––––––––––––––––––––––––JUDr. Dušan Šebok
starosta obce
prenajímateľ

V Bratislave, dňa

––––––––––––––––––––––––––––RNDr. Martin Benko, PhD.
generálny riaditeľ SHMÚ
nájomca

