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\> V D O H O D A 
o ukončení Nájomnej zmluvy reg. č. 346/2002-1000-930 zo dňa 02. 05. 2002 

uzatvorená podľa ustanovení §572 ods. 2,3 a §573 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „dohoda") 

& 

Prenajímateľ: 
Strany dohody 

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
v zastúpení: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
IČO: 003 050 65 
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 6602827002/5600 
/ďalej len „prenajímateľ"/ 

Nájomca: 

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
v zastúpení: JUDr. Peter Jesenský, vedúci služobného úradu 
IČO: 686832 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000061366/8180 
/ďalej len „nájomca"/ 

ČI. II. 
Predmet dohody 

1. Prenajímateľ ako výlučný vlastník pozemku pare. č. 2371/87 o výmere 3465 m, 
ostatné plochy a pozemku pare. č. 2371/84 o výmere 843 m, zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúcich sa v k.ú. Senec, okres Senec, obec Senec, zapísaných na 
Katastrálnom úrade Bratislava, Správe katastra Senec na LV č. 2800 prenechal 
nájomcovi Nájomnou zmluvou reg. č. 346/2002-1000-930 zo dňa 02.05.2002 do 
užívania vyššie uvedené pozemky v celkovej výmere 4308 m . 

2. Strany dohody sa v zmysle ustanovenia či. V., druhá veta Nájomnej zmluvy reg. č. 
346/2002-1000-930 zo dňa 02. 05. 2002 dohodli na jej ukončení ku dňu 28.01.2011, 
a to z dôvodu, že nájomca na základe Kúpnej zmluvy reg. č. 25/2011-4220-2030 zo 
dňa 28.01.2011 odpredal prenajímateľovi nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú Senec, 
okres Senec, obec Senec, zapísanú na Katastrálnom úrade Bratislava, Správe katastra 
Senec na LV č. 2815, a to stavbu, súpisné Číslo 2764 postavenú na pozemku pare. č. 
2371/84. 

ČI. III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnupisoch, pričom dve vyhotovenia prevezme 
prenajímateľ a dve nájomca. 
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2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

3. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Povinné zverejňovanie 
zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. 
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4. Strany dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že dohoda 

nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Senci, dňa 

prenajímateľ 
Ing. Karol K v á 1 

primátor 

V Bratislave, dňa 

nájomca 
JUDr. Peter J e s e n s k ý 
vedúci služobného úradu 

15 M. 2011 

/ 

HOSPODÁRSTVA 


