
Dohoda o skoněenĺ
Podnájomnej zmluvy k zmluve o nájme nehnutel'nosti zo dňa 1.6.2018

LozoRNo spol. s r. o.' so sĺdlom Hlavná 1, 900 55 Lozorno, identifikacné cĺslo 44 852
142, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vloŽka číslo:
59238/8, konajúca konatel'om Luciou Hájnikovou, ako nájomcom na strane jednej (d'alej len
,,nájomca")

MUDľ. Jana Kanasová s. r. o.' *o ?,o,o* Sekurisova 1g25t5, 841 02 Bratislava,
idęntifikačné číslo 51 695 804, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sro, vloŽka číslo: 12876018, konajúca konatel'om MUDr. Janou Kanasovou, ako
podnájomca na strane druhej (d'alej len ,,podnájomca") uzavierajú túto

Dohodu o skončení Podnájomnej zmluvy k zmluve o nájme nehnutel'nosti zo dňa 1. 6. 2018
(d'alej len,,Dohoda")

cl. I

Všeobecné ustanovenia
1. Dňa 1.6.2018 uzavreli nájomca na strane jednej apodnájomca na strane druhej

PodnájomnÚ zmluvu k zmluve o nájme nehnutel'nosti (d'alej len ,,zmluva''). Predmetom zmluvy je
podnájom nebytových priestorov špecifikovaných v čl. ll zmluvy.

2. Nájomca prejavilzáujem o skončenie zmluvy.
3. Zmluvné strany sa vzhľadom na skutoěnosť uvedenú v bode 2. tohto článku Dohody

v súlade s čl. lll. bod 2. prvá veta zmĺuvy dohodli, Že zmluva zaniká, a to v celom rozsahu dňa
31.3.2020. Podnájomca sa zaväzuje vykonať všetky úkony spojené so zánikom podnájmu podl'a
zmluvy a odovzdať nájomcovi predmet podnájmu v súlade so zmluvou a príslušnými právnymi
predpismi. Podnájomca sa zaväzuje najneskôr ku dňu zániku zmluvy vysporiadať všetky
peňaŽné alebo nepeňaŽné nároky nájomcu. Zmluvné strany konštatujú, Že podnájomca nemá
voči nájomcovi zo zmluvy Žiadne peňaŽné alebo nepeňaŽné nároky a pre prĺpad, Že by takéto
nároky mal sa ich podnájomca výslovne vzdáva.

cl. ll
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena Dohody je moŽná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Vo veciach neupravených Dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými

ustanoveniami právnych predpisov.
3. Ak niektoré ustanovenia Dohody nie sú celkom alebo sčasti účĺnné alebo neskÔr

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných us-
tanovení a na vyplnenie medzier sa pouŽije úprava, ktorá, pokial' je to právne moŽné, sa čo
najviac pribliŽuje zmyslu a účelu Dohody, pokial' pri uzatváranĺ Dohody zmluvné strany túto
otázku brali do Úvahy.

4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnÚ stranu'
5. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveĘnenia spôsobom

ustanoveným príslušným právnym predpisom.
6. Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak

toho, Že obsah Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vÔli, ju podpísali'
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