
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke 
uzatvorenej v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

K zmluve: 132/2006 
 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Požičiavateľ: 

 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-Dúbravka 
č. účtu: 1706274956/0200 
VS: 5112506 
IČO: 00 603 406 
DIČ: 2020919120 
Zriadená zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 
predpisov 
 
 
a 
 
Vypožičiavateľ: 

 

British International School Bratislava, s.r.o. 
Sídlo: J. Valašťana Dolinského 1, 841 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Andrew Fitzmaurice, konateľ 
zastúpený na základe plnej moci Wendy Ann Ellis 
Bankové spojenie: HVB Bank Slovakia, a.s. 
č. účtu: 1171761001/8080 
IČO: 357 24 129 
Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 15233/B 
 

Článok II. 

Podmienky dohody 

 
 

Dňa 07.09.2006 uzatvorila Mestská časť Bratislava-Dúbravka a British International 
School Bratislava, s.r.o. zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku kuchyne a jedálne za 
účelom jeho užívania na zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov súkromnej 
základnej školy British International School, s.r.o. a žiakov a zamestnancov elokovaného 
pracoviska Základnej školy Pri kríži č. 11 na Pekníkovej ul. č. 6. 

 
 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Článku IV – Práva a povinnosti zmluvných strán  
ukončiť zmluvu o výpožičke vzájomnou dohodou zmluvných strán ku dňu 31.12.2011. 
 



Článok III. 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Dohoda  sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží vypožičiavateľ, dva 
požičiavateľ. 
 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
v Bratislave    30.11.2011                                                            v Bratislave  30.11.2011 
 
 
požičiavateľ:                                                               vypožičiavateľ:  
Mestská časť Bratislava-Dúbravka                         British International School Bratislava,s.r.o. 
Bratislava, s.r.o.                        
 
 
 
 
 
 
____________________________                                    _____________________ 
                                                       
Ing. Ján Sandtner                                                              Andrew Fitzmaurice, konateľ 
      Starosta,v.r.                                                                   zastúpený na základe plnej moci  

                                        Wendy Ann Ellis,v.r. 
  
                  
 
 
  


