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č. 687/2012/NR-UMK zo dňa 12.06.2012
uzatvorená v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „Dohoda")

medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
konajúci
prostredníctvom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:

EEI s. r. o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
35 871 113
2021769321
SK2021769321
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka číslo: 30188/B
lng. Ján Fellegi, PhDkonateľ spoločnosti

(ďalej len „EEI“)

a

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpené:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26,974 01 Banská Bystrica
00 313 271
2020451587
Ján Nosko, primátor mesta

(ďalej len „MESTO“)

(EEI a MESTO ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“
v príslušných gramatických tvaroch)

I.
Zmluvné

uzatvorili

strany

dňa

12.06.2012

Nájomnú

zmluvu

č. 687/2012/NR-UMK (ďalej len ..Zmluva“ v príslušných gramatických tvaroch),
s účinnosťou do dňa 31.12.2021.

II.
Zmluvné strany sa týmto v súlade s článkom III. bod 2 písm. b) Zmluvy dohodli na
zrušení Zmluvy a ukončení jej platnosti a účinnosti, a to ku dňu 31.12.2015.

III.
Ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy podľa článku II. tejto Dohody zanikajú všetky
práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy.

IV.
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka.
2. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží tri vyhotovenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli
a že táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju preto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi ich
oprávnených štatutárnych orgánov.

V Banskej Bystrici dňa
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Za MESTO:

Ján Nosko
primátor mesta

V Banskej Bystrici dňa ZO. /«?• Z/7/f'

Za EEI:
W
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MESTO
BANSKÁ BYSTRICA

Ing. JáďFelleii, PhD
konatéľ spoločnosti/

