
Dohoda o ukončení 
Zmluvy o nájme častí pozemku na reklamné účely zo dňa 27.11.2003 v znení jej 

dodatkov č. 1 - 6 
(ďalej len „Dohoda") 

PRENAJÍMATEĽ: 
Mesto Senec 
Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 

IČO: 00 305 065 
Zastúpený: 
(ďalej len „prenajímateľ") 

a 

NÁJOMCA; 
Československá obchodná banka, a.s. 
Michalská 18, 815 63 Bratislava 
IČO: 36 854 140 
DIČ: 2022502768 
IČDPH: SK 702000218 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4314/B 
zastúpená: Ing. Ľubomír Mráz, riaditeľ odboru manažment nákupu 

Ing. Miroslava Gabrišková, riaditeľ odboru manažmentu majetku 
(ďalej ien „nájomca") 

(prenajímateľ a nájomca spolu ďalej len „účastníci dohody") 

Článok I. 
Predmet Dohody 

1. Dfta 27.11.2003 bola medzi nájomcom a prenajímateľom uzavretá Zmluva o nájme Časti pozemku (ďalej len 
„nájomná zmluva"), na základe ktorej nájomca užíva časť pozemku za účelom umiestnenia reklamno-
informačného zariadenia - Iks totem pred pobočkou ČSOB, a.s. v Senci (ďalej len „predmet nájmu"), 

2. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

3. Účastníci dohody sa touto Dohodou v súlade s článkom 6 Skončenie nájmu bod 6.3. nájomnej zmluvy 
dohodli, že zmluvný vzťah založený nájomnou zmluvou sa končí dňom 31.12.2015. 

4. Nájomca je povinný najneskôr do 31.12.2015 predmet nájmu odovzdať prenajímateľovi resp. ním poverenej 
osobe, o Čom bude spísaný odo vzdá vací protokol. Nájomca je povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného 
stavu s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie nehnuteľnosti. 

5. Účastníci dohody vyhlasujú, že splnením povinností uvedených v tejto Dohode majú povinnosti z 
nájomnej zmluvy vysporiadané a nemajú voči sebe žiadne iné nároky a záväzky vyplývajúce z tejto nájomnej 
zmluvy. 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Na dôkaz toho, že účastníci dohody si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou 
súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a že ich zmluvná voľnosť nebola 
obmedzená, ju oprávnení zástupcovia účastníkov dohody vlastnoručne podpisujú. 
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2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každého účastníka dohody. 

3. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody, 

V Senci dňa .íl:.íl. 20\5 

ijmateľa: 

Z 

V Bratislave áfaAtif.'Mt 2015 

Ing. Ľubomír Mráz 
riaditeľ odboru manažmentu nákupu 
Československá-ebchodná banka, a. s. 

II ' ; l k u 

Československá objehodná banka ,a. s, 

Československá obchodná banka, a.s. 
Michalská 18 

815 63 Bratislava 
1250 
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