
DOHODA 

podľa § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník") 

o ukončení Nájomnej zmluvy č. 100105/S uzatvorenej dňa 02.01.2005 

medzi zmluvnými stranami: 

1. 

Prenajímateľ: Mesto Zlaté Moravce 

Nájomca: 

1.mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 

v zast. MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 

IČO: 00308676 

DIČ: 2021058484 

Bankové spojenie: VÚB Nitra 

číslo účtu: 33422162/0200 

(ďalej len ako „prenajímate!"') 

a 

Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 

v zast. Simona Holubová 

Námestie A. Hlinku č. 1, 953 01 Zlaté Moravce 

IČO: 42208033 

(ďalej len ako „nájomca") 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len ako „zmluvné strany") 

II. 

1. Zmluvné strany majú uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 100105/S zo dňa 02.01.2005 (ďalej 
len ako „nájomná zmluva") v znení jej dodatkov, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti zapísané 

na L V č. 4261 , kat. úz. Zlaté Moravce. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 

17.12.2015 schválilo uznesením č. 265/2015 zverenie nehnuteľností, ktoré sú predmetom 
vyššie uvedenej nájomnej zmluvy, do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu p. o., Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce, IČO: 42208033, s účinnosťou 
od 01.01.2016. 

3. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany v zmysle čl. VI. ods. 2 nájomnej zmluvy 

v spojení s § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že nájomná zmluva v znení jej 

dodatkov zaniká dohodou ku d6.u 31.12.2015. 



III. 

1. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že žiadna zo strán nebude od druhej strany požadovať 
žiadne plnenie vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo v súvislosti s nájomnou zmluvou, 
v dôsledku čoho nájomca prestáva užívať predmet nájmu titulom nájomnej zmluvy a nie je 
ani povinný zaplatiť odmenu podľa čl. Vl. ods. 1 nájomnej zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda je jedinou skutočnosťou, na základe ktorej 
zanikne záväzkový vzťah založený nájomnou zmluvou, pričom zhodne potvrdzujú, že nemajú 
nevysporiadané vzájomné nároky. 

IV. 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom rovnopise. 

3. 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 obsahu, právam 
a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so 
skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok, ju vlastnoručne podpisujú. 

V Zlatých Moravciach, dňa 2 8. DEC. 201~1 
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MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 
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V Zlatých Moravciach, dňa 2 8. DEC 2015 
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.................................................. 
za nájomcu 

Simona Holubová 
riaditeľka 


