
Dohoda o ukončení  
Zmluvy č. 17/2009 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely 

/evid. číslo 216/2012/ 
 
 

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ :                     Mestská časť Bratislava – Dúbravka 

                                                sídlo : Žatevná ul. č. 2, 841 02 Bratislava 
                                              zastúpený: Ing. Jánom Sandtnerom, starostom 
                                               IČO :  00 603 406 
 DIČ:  2020919120 

 

a 

 

Nájomca :                         Eleonóra Fajnerová 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
rodné číslo: xxxxxxxxxxx      

 
 
uzatvárajú túto dohodu o ukončení zmluvy č. 17/2009 o prenájme pozemkov určených na 

záhradkárske a rekreačné účely zo dňa 23.09.2009 
 
 
 

Čl. I 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.09.2009 nájomnú zmluvu č. 17/2009, ktorej predmetom 
nájmu bola časť pozemku parc. č. 3175/46 ostatná plocha o výmere 150 m2 k. ú. Dúbravka. 
 
 

Čl. II 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 3175/46 ostatná plocha  
o výmere 150 m2 zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Dúbravka vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka dohodnutý na dobu určitú od 
1.10.2009 do 31.12.2018 v súlade s čl. VI písm. b) Zmluvy č. 18/2009 o prenájme pozemkov 
určených na záhradkárske a rekreačné účely  končí na základe vzájomnej dohody dňom 31. 07. 

2012. 
 
 

Čl. III 

1. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy obdrží prenajímateľ a jeden 
nájomca. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, túto si prečítali a porozumeli jej a na znak súhlasu ju 
podpísali. 

3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií), so zverejnením tejto dohody  
nájomca súhlasí. 



4. Nájomca týmto v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje 
súhlas prenajímateľovi k tomu, aby boli jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa jeho trvalého bydliska, rodné číslo použité pre evidenčné úkony prenajímateľa, 
súhlasí s ich spracovaním a uchovaním. 

 
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky 
zákonník, v spojení s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

 
 
Bratislava  12.07.2012                                 Bratislava 13.07.2012 
 
 
Prenajímateľ:        Nájomca: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................     ............................................... 
        Ing. Ján Sandtner      Eleonóra Fajnerová 
              starosta        v. r. 
                  v. r. 


