
Dohoda c. 3129/20866/2013

o ukoncení Zmluvy o nájme nebytového priestoru c. 3532/21847/2012

Mesto Zlaté Moravce

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
ZastÚpené: Ing. Petrom LednároIn, CSc. - primMorom mesta
ICO: OO 308 676
OIC: 2021058787

Bankové spojenie: VÚB. pobocka Nitra. expozitÚra Zlaté lv10ravce
Císlo Úctu: 33422162/0200

(dalej ako "prenaj ímate\''')

a

Natália Hudáková HILTON BAR
Duklianska 1571/2
953 01 Zlaté lVloravce
ICO: 46 887 202

Zápis v ZR ObÚ Nitra. císlo: 430-42274

(d~alej ako "nájomca")

Zmluvné strany želaj Úc si usporiadan ie vzáj om n)fch vztahov uza1 váraj Ú tÚto dohodu

o ukoncení platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru c. 3532/21847/2012 zo dlla
31.10.2012.

l.

Ukoncenie zmluvy

1. Predmetom tejto dohody je ukoncenie platnosti Zmluvy o nájme nebyt(i)vého priestoru

c. 3532/21847/2013 zo d 11a 31.10 .2012 uzatvorenej medzi zm luvn)!m i stranam i. n<'l zÚk lade

ktorej mal nájomca v prenájme nebytové priestory vo vlastníctve mesta Zlaté rVloravce

(LV c. 4537) o V)fmere 75 m2• ktoré sa nachádzajÚ na I. poschodí budovy so sÚpisn)lm císlom

2087 (CENTRUM ZITA VA), nachádzajÚcej sa na Ul. Hviezdoslavova 64 v Zlat)fch

rvroravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra .. C·'. císlo parcely 1078/2 (druh

pozemku: zastavané plochy a nildvoria).

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukoncení platnosti Zmluvy o nájme nebytového priestoru

uvedenej v ods. I. v celom jej rozsahu. Platnost zmluvy koncí dllom 23.09.2013.

3. Nájomca je povinný vysporiadaC všetky nedoplatky na nájomnom a službách. ktoré mu

pri užívaní predmetu nájmu vznikli a bezodkladn~ po podpise tejto Dohody odovzdat

predmet nájmu v sÚlade so Zmluvou o nájme nebytového priestoru c. 3532/21847/2012.

4. V sÚvislosti s ukoncením predrnetného nájomného vztahu sa zmluvné strany

dohodli na Úhrade nájomného upraveného o rocnÚ mieru inllácie za obdobie

od 01.01.2013 do 23.09.2013 vo v)lšl{c 1929,98 cur. pricom tÚto sumu sa nájomca zavtizujc
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uhradit na Úcet prenaj ímatela c. 33422162/0200, variabi ln)1 sym bol: 46887202
do 30.10.2013.

H.

Záverecné ustanovenia

1. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktor)lch prenajímatel obdrží 3 vyhotovenia

a nájomca jedno vyhotovenie.

2. Všetky práva ct povinnosti vypl)fvajÚce z tejto Dohody prechádzajÚ aj nn právnych

nástupcov zmluvn)lch streln.

3. Dohodu je možné menit a dopíilat len písomn)fmi dodatkami po vzájomnej dohode

oboch z111luvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujÚ, že sÚ spôsobilé na právne Úkony, ich vôla jl' slobodnÚ

a vážna, prejav vôle je dostatocne zrozumitelný a urcil)f. zmluvná vol'nost nie je obmedzenÚ

a právny Úkon je uroben)1 v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu precíwli. jej

ustanoveniam rozumejÚ a bez v)fhrad sÚhlasia sjej obsahom. co potvrdzuj LI svojimi podpismi.

V Zlatých Moravciach di1a

Za pre naj í mat e l a:

Materiál spracoval: i~ /

Za správgaSf: :<!:...~ .Dn .. ~ r;Vló13a oo ••••••••••••••••••••••••••••••

3 O. S EP 2013
V Zlat)fch Moravciach diía

N á j o m c a:

Natália HUOÁKovA
HILTON BAR

Hviezdoslavova 64/A
953 O1 Zlaté Moravce

ICO: 46 887 202 mC: 1080319251

o 9. OKT. 2013
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