
                   Preberací protokol k Nájomnej zmluve 

 

Obchodné meno: 247 Consulting s.r.o. 

so sídlom:  Závadská 16/A, 831 06  Bratislava – Rača 

IČO:   50 311 352 

zastúpená:  Viera Lišková – konateľ 

Mário Ney - konateľ 

Bankové spoj.:  

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., 

oddiel Sro, vložka číslo 116031/B 

(ďalej ako „prenajímateľ“) 

a 

 

nájomca:         Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie                                       

sídlo:               Cyprichova 42, 831 05 Bratislava     

zastúpený:    Soňa Demová – správca majetku                                           

IČO:       00681385 

DIČ:     2020796415     

DRČ:     neplatca DPH 

Bank. spoj. 1.:    Štátna pokladnica      IBAN: SK22 8180 0000 0070 0065 0996      

Bank. spoj. 2:    Štátna pokladnica      IBAN: SK12 8180 0000 0070 0063 0127 

       

 

 

Predmet nájmu 

Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania byt, ktorý sa 

nachádza na 5. nadzemnom podlaží v bytovom dome, na ul. Karpatské námestie č. 

13, PSČ 831 06 v Bratislave - Rači. Bytový dom je postavený na pozemku, druh 

pozemku – zastavané plochy parc. číslo 2875/41, súpisné číslo č. 7771/13. 

Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 9526, pre obec k. ú. Rača, obec 

Bratislava – m. č. Rača, vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa 

katastra pre hlavné mesto SR Bratislava. 

       

Zariaďovacie a užívacie predmety 

Zariadený byt pozostáva z nábytkových častí: 

 4x postele s matracmi alebo válendy, 5x „Rolldoor“ spálňová skriňa, jedálenský 

stôl, 3-stoličky, nábytkové skrine (závesné 1 ks), svietidlá izba 4x, kúpeľňový 

nábytok, vaňa - sprchový kút, parkety, rohová sedačka. 

Odovzdané kľúče: od vchodu do domu 3x, od bytu 3x, od pivnice 1x 



Spotrebiče: vstavaná chladnička s mrazničkou Whirpool, mikrovlnka Whirpool, 

elektrická rúra, varná doska, digestor, drez + batéria, varná kanvica, umývačka 

riadu Whirpool, práčka Indesit. 

Zmluvné strany podpisom tohto protokolu berú na vedomie, že zariadenie bytu 

má predpokladaný vek 5 až 8 rokov.  

 

Merač studenej vody,  stav k ................. :  ...............   m3 

Merač teplej vody,  stav k .................:  ..................   m3 

Elektromer: ............................................. kWh stav k ................... 

Plynomer: .................................................  m3 stav k .................... 

 

V Bratislave dňa, 3.9.2020 

 

 

 prenajímateľ:                            nájomca: 


