
DOHODA

o skončení nájmu garážových stání

(dále jen „Dohoda“)

č. smí. ČS v SAP: 6000001002, evid. č. čs: 2018/2310/413

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

mezi

Česká republika — Ceská správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 1292/25, 225 08 Praha S „

statutární orgán objednatele: Mgr. Pavel Krejčí, pověřený zastupováním ústředního ředitele CSSZ

osoba oprávněná jednat za objednatele:

Mgr. václav Klička, ředitel pracoviště CSSZ Hradec Králové

IC: 00006963

ID datové schránky: 23xd3mm

Zapsána CSU pod č. j.:O»JL—0420-O4 ze dne 13. 12. 2004

lěankovní s o'ení: ČNB Hradec Králové

aslo účtu:_
(dáie jen „Pronajímatel“)

a

Ceská spořitelna, a.s.

se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

IC: 45244782, DIČ: C269900126í

zapsaná v obchodním re'stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

zastoupená: - manažer řízení nemovitostí

— Real Estate S ecialista III
  

  

 

Bankovní spojení: čísio účtu:

Kontakt a dodací adresa pro poštovní zásilkv:

email:—
Cesška' spoššteina, a.s., CEN 2300, Budějovická 1912/6413, 140 00 Praha 4

(dále jen „nájemce“)

takto:

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že nájem garážových stání v budově čp. 2054, která je

součástí pozemku st.p.č. 3953 (vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5775 pro k.ú. a obec Náchod

0 Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod), založený smlouvou o

nájmu garážových stání ze dne 25. 2. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 2. 2010 a dodatku č. 2

ze dne 21. 1. 2015, skončí ke dni 31. 3. 2018.

H.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci obou smšuvních stran a

účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv, nejdříve však dnem 313.2018.

2. Nájemce souhlasí s tím, aby tato dohoda o skončení nájmu byla pronajímatelem spolu se smlouvou o



nájmo garážových stání ze dne 25. 2 2005, dále spolu s dodatkemc. 1 ze dne 2.2. 2010 a konečně spolu

s dodatkem Č 2 ze dne 21.1.2015 uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č 340/2015 Sb., o

zvžáštních podmínkách účinností některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3 Souhlas s uveřejněním podle předchozího odstavce se nevztahuje na údaje které jsou obchodním

tajemstvím podíe ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž uveřejnění brání zákon Č

101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož

i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů. Nájemce nejpozdějl při

podpisu této dohody výslovně uvede, jaká konkrétní ujednání dohody o skončení najmu, smlouvy o nájmu

garážových stání ze dne 25. 2. 2005, dodatkuc. 1 ze dne 2. 2.2010 a konečně dodatkuc. 2 ze dne 21.1.

2015 (vždy včetně všech jejich příloh) a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud nájemce

žádné takové ujednání postupem podle předchozí věty neoznačí, bude pronajímatel oprávněn uveřejnit

tuto dohodu o skončení nájmu spolu se smlouvou o nájmu garážových stání ze dne 25. 2. 2005, dále spotu

s dodatkem Č. 1 ze dne 2 2. 2010 a konečně spolu s dodatkemc 2 ze dne 21.1.2015 jako celek včetně

všech jejich příloh.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichž každý má platnost originášu. Nájemce %

pronajímatel obdrží 2 vyhotovení.

 

V Hradci Králové, dne ' “ V Praze, dne 2 ji -32» 2333

  Za pronajímatele Za nájemg'e

Česká spoř' elna, a.s  

  

  Mgr. Václav Klička

ředitel pracoviště CSSZ Hradec Králové manazer nzem nemovitostí

útvar 2300, centrála v Praze

(dle osvědčení ze dne 30. 8. 2016

 

Real Estate Specie“ ta III

útvar 2310, centrála v Praze

(dle osvědčení ze dne 6. 9. 2016)

příkazce opadne

správce rozpočtu  

:;


