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Oor-JOOA o UKONČENÍ 

ZMLUV Y 
o nájme ne bytových priestor'ov č. P-5312006412008 

uzatvorenej medzi týmito zm lu vn ými stranam i: 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Zlaté Moravce. ul. l.m<ÍjQ 2. 953 O l Z la té l\1or3vce 
00308676 
2021058787 
Ing . Peter Lednár, CSc .. primátor mesta 
VÚB, a. s., N itra 
33422162/0200 

(v ďalšom texte len ,.Prenajímate l'" v príslušnom gramatickom tvarc) 

Nájomca : 
Ing. Peter Zeman 

Bc. Štefan Čičo 

(v ďalšom texte len ,,'1ájomca" v príslušnom gralllat ickom tvare) 

I. 
Ckončenie zm luvy 

I. Prcdmetom tejto dohody je ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy Č. P-53120064/2008 
uzatvorenej medzi zm luvnými stranami dňa 7. 11.2008 zne ní jej dodatku č. l, na základe 
ktorej mal nájomca v prcnájme nebytové priestory v Župnom dome súp. Č. 314 na ul. 
Župnej v Zlat)'ch Moravciach a to na zák lade žiadosti n:tjomcu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnost i Nájomnej zmluvy uvedenej vods. 
1. v zneni jej dodatkov v ce lom jej rozsahu. Platnosť zmluvy o nájme nebytoví'ch priestorov 
Č . P-53/20064/2008 konči dňom 31. marca 20 13. 

3. Zmluvné strany sa z dôvodu investic ií. ktoré nájomca vložil do predmetu nájmu (a 
to finanCOVal1ie vstupnej kovovej brány do predmetu nájmu) dohod li na nasledovnej úprave 
dopos ia!' neuhradenej výšky nájomného za rok 20 12 a prvý štv rľrok roka 20 13. Nájomca sa 
zaväzuje uhradiť nájomné za rok 20 12 a prvý štvrťrok roka 20 13, ktoré po dohode zmlu vn}'ch 
strán prestavuje výšku 400,· eur (slovom štyri sto eur) a v ktorom je zohl'adnená vi'ška 
vloženej investície, na účet Prenajimateľa a lebo do pokladnice Mestského úradu. a to v dvoch 
splátkac h. pričom prvú sp látku vo výške 200,- eur sa nájomca zaväluje uhradiť do 15.04.2013 



a druhú splátku vo výške 200,- eur sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15.05.2013. V prípade 
omeškania nájomcu s úhradou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5% z dlžnej sumy z každý deú omeškania. Zo sumy uvedenej v tomto ustanovení 
sú zaviazaní nájomcovia spoločne a nerozdielne. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ odbrží 2 
vyhotovenia a každý nájomca jedno vyhotovenie. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu prečítali , jej 
ustanoveniam rozumejú a bez výhrad súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

3. Dohoda je platná dúomjej podpísania všetkými zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobúda dúom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke Prenajímateľa. 

V Zlatých Moravciach, dúa 26.03.2013 

Prenajímateľ: Nájomca: 
Mesto Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

Bc. Štefan Čičo 

a druhú splátku vo výške 200,- eur sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15.05.2013. V prípade 
omeškania nájomcu s úhradou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5% z dlžnej sumy z každý deň omeškania. Zo sumy uvedenej v tomto ustanovení 
sú zaviazaní nájomcovia spoločne a nerozdielne. 

Il. 
Záverečné ustanovenia 

l. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých prcnaj ímateľ odbrží 2 
vyhotovenia a každý nájomca jedno vyhotovenie. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej 
ustanoveniam rozumejú a bez výhrad súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svoj imi podpismi. 

3. Dohoda je platná dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranumi. Účinnosť 
nadobúda di10m nasledL~júcim po dni jeho zverejnenia na stránke Prenajímateľa. 

V Zlatých Moravciach, di1a 26.03.2013 

Prenaj ímate ľ: Nájomca: 
Mesto Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

Bc. Štefan Čičo 


