DOHODA 0 SKONENI NAJMU,
UZNAN1 ZAVAZKU A SPOSOBE JEHO SPLATENIA
1.) Prenajimater:
nazov:
sidlo:
It DPH:
Zastiipeny:
Bankove spojenie:
Islo taau:

EKO-podrtilc verejnoprospe§nYch shdieb
Halagova 20, 832 90 Bratislava
00 491 870
SK2020887022
Mgr. Daniel Huhn, povereny vykonom funkcie riaditera
Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava,
SK04 5600 0000 0018 0570 7008

na jednej strarte (cralej len „Prenajimater)
a
2.) Najomca:
obchodne meno:
sidlo:
DPH:
Registrovany:
bankove spoj.:
Zastipeny:
Mail.:

R&M MARO s.r.o.
Odborarska 40, 831 02 Bratislava
47 138 530
SK2023755404
OR OS BA I., Oddiel: Sro, Vlo2ka 88932/B
SK84 0900 0000 0050 4174 0913
Marian Petra& konater

na druhej strane (cralej len „Najomca" a spolu s Prenajimaterom d'alej aj „Zrrduvne strany")
uzatvarafti v zmysle a. 82 najomnej zmluvy 6. 43/0D/2019 zo chla 12.07.2019 hat°
Dohodu o skon&rdnajmu, uznauf dlhu a sposob jeho splatenia (dalej aj „Dohoda")
lianok I.
Predmet Dohody
1. Dna 12.07.2019 bola medzi Prenajimaterom a Najomcom uzavreta Zmluva o najme pozemku
2. e". 43/0D/2019, predmetom ktorej bol najom pozemku definovany v bode 3.2 a 3.3. v lanku 3
Zrrduvy o najme pozemku nachadzajticich sa v areali prirodneho kUpaliska Kuchajda, k.U. Nove
Mesto, obec Bratislava (d'alej len „Najomna zmluva").
3. Na zaklade Ziadosti Najonicu zo dna 25.03.2022 o ukonCenie najmu zaloieneho Najomnou zmluvou
sa Zmluvne strany dohodli, e najom sa konf ku cinu 30. 04. 2022.
4. Najomca je povinny vyprataf predmet najmu v zmysle prislugnych ustanoverd. Najomnej zmluvy,
t.j. najneskor ku driu 30.04/022 za podmienok v nej uvedenych.
5. Najomca sa podpisom tejto Dohody zavazuje najnesk6r ku driu skon'enia najmu vysporiadaf
s Prenajirnaterom vgetky svoje zavazky.
6. Prenajimater ku dnu podpisu eviduje vo.ti Najomcovi pohradavku vo vfgke 599,98 EUR so
splatnosfou ku driu 30.06.2021.

7. Nájomca sa dostal do omeškania so splácaním svojich záväzkov vymedzených vbode 6. tohto
článku.

8. Z dôvodu omeškania Nájomcu s plnením jeho splatných záväzkov tak existuj.e k dnešnému dňu
pohl'adávka Prenajímateľa voči Nájomcovi
Pohl'adávka`` alebo aj ,,Dlh"). ;

vcelkovej.

výške

istiny

599,98

EUR

(d'alej

len

9. Nájomca je povinný zaplatit' D|h prena).ímateľovi v zmysle článku 11. bod 1.,2.

10. K nároku na zaplatenie istiny, Pohl'adávky prináleží Prenajímateľovi právo na zaplatenie úrokov
z omeškania, poplatkov z omeškania a iných nárokov spojených s omeškaním Nájomcu s plnením

jeho záväzkov voči Prenajímatel'ovi na podklade právneho titulu vymedzeného v bode 6. tohto
článku (inak povedané pn'slušenstvo), pričom povinnosť uzavretím tejto Dohody bez ďalšieho
nezaniká a nárok na ich zaplatenie trvá bez ohl'adu na povolenie splátok podra tejto Dohody. Pre
odstráneme pochybností sa tak Nájomca pre účely trvania nároku na úroky z omeškania a iné
nároky spojené s omeškaním považuje za Dlžníka v omeškaní.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na zaplatenie úrokov z omeškania a iných nárokov spojených
s omeškani'm Nájomníka s plnením jeho záväzkov voči Prenajímateľovi v zmysle bodu 10. si

Prenaji'mateľ nebude uplatňovať v\prípade, že dlžník riadne splní svoj dlh v bode 8.
12.Prenajímateľ ku dňu podpisu tejto Dohody eviduje voči Nájomcovi pohľadávku, ktorá bude

uhradené najneskôr do 30.04.2022 v zmysle tejto Dohody. Nájomca uvedené pohl'adávky týmto
uznáva čo do dôvodu a výšky.

Článok 11.

Uznanie Dlhu a jeho si)laterie
1.

Nájomca uznáva svoj Dlh voči Prenajímatel'ovi vo výške 599,98 EUR vzniknutý z titulu
vymedzeného v Čl. I te)to Dohody, a to čo do dôvodu aj výšky.

2.

Nájomca sa zaväzuje Dlh zaplatiť Prenajímateľovi sumu 599,98 € do 30.04.2022 v zmysle tejto

Dohody na účet Prenajímateľa vedený v Prima banke Slovensko, a. s., či'slo účtu (IBAN):
SK04 5600 0000 0018 0570 7008.

Článok 111..

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto

Dohoda

nadobúda

platnosť

dňom

podpisu

oboma

Zmluvnými

stranami.

Dohoda

nadobúda účinnosť dňom 30.4.2022. Nájomca berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti tej.to
Dohody sa vyžaduje ].ej zverejnenie prostredníctvom intemetovej stránky Prenajímatel.a, s čím
súhlasi'.

2. Zmluvné strany

zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli

druhú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhláserua a ustanovenia tejto Dohody obsahujú ich

slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôl'u, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných
podmienok.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Dohodu pozome prečíta]i, jej obsahu porozumeli a na
znak ich súhlasu so všetkými je). ustanoveniami ju podpisujú.

4. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom (1) rovnopise.

Zmluvna strana:
EKO — podnik verejnoprospanSrch pric
zast.: Mgr. Daniel Hulin, poverenY vYkonom funkcie riaditera

EK1

"odnik VPS

Halakva
12 90 Bratislava
r".
Et: 2020887022
i---tILSIC2020887022
a
odtlaCok pthatky a podpis

R & M MAJ
OdborarF
831 02 r'
LOC
DIC,

Zmluvni strana:
R & M MMARO s.r.o.
zast.: Marian Petra& konater

16 DPH

;5T-64
375c,atia

podpis

Ruaterske vyhlasenie
Marian Petra, bytom Odobrarska 40, 831 02 Bratislava, ty- mto ako ruZiter vyhlasujern,
osobne spinim za R & M MARO s.r.o., ICO: 47 138 530 Vgetky jeho povinnosti a zavazky vo'di EKO —
podniku verejnoprospegnych sluieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava,
00 491 870, podra zmluvy
43/0D/2019 o najme majetku zo dila 12.072019 a/alebo v siavislosti s tiou, ako aj podra inych zrnhav,
ktore maju uzavrete alebo v budtacnosti medzi sebou uzavni, pokiaf ich tent° nespini riadne a vas,
a to aj bez osobitnej vyzvy adresovanej
Zmluvna strana:
zast.: Marian Petra, Ruater
dna
podpis
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