
Dohoda c. 1091/2014

o ukoncení Zmluvy o nájme nebytových priestorov c. P-53/13472/2008

Mesto Zlaté Moravce

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc. - primátorom mesta
ICO: OO 308 676
DIC:2021058787

Bankové spojenie: VÚB, pobocka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce
Císlo úctu: 33422162/0200, IBAN: SK2202000000000033422162

(dalej ako "prenaj Í111atel"')

a

PONTI, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpená: Martinol11 Drahošonl - konatelnli spolocnosti
ICO: 36 552 089

Zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 13793/N

(dalej ako "nájomca")

Zmluvné strany želajúc si usporiadanie vzájonlných vztahov uzatvárajú túto dohodu
o ukoncení platnosti Zmluvy o nájnle nebytových priestorov c. P-53/13472/2008 zo dl1a
31.12.2007.

l.
Ukoncenie zmluvy

1. Predl11etol)1.tejt()ddohody je ukoncenie platnosti Zl11luvy o nájnle nebytoýých priestorov

c. P-53/134 7:2./2QQ.~.".~'o':d·dn~t3'1~T2.2007 uzatvorenej -medzi zmluvnýnli stranami, na základe
ktorej mal dnáj8n'i'6a" 'V'prenájnle nebytové priestory vo vlastníctve mesta Zlaté,,-Moravce
(L V c. 3453) o výnlere 17,25 nl /garáž/ , ktorý sa nachádza na prízenlí budovy s'O supisnýnl
císlom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavova 183 v Zlatých
Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra "C", císlo parcely 1129/2 (druh

pozemku: zastavané plochy a nádvoria).

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukoncení platnosti Nájomnej zmluvy uvedenej v ods. l.

v celom jej rozsahu. Platnost' zmluvy koncí dnom 15.03.2014.

3. Nájomca je povinný vysporiadat všetky nedoplatky na nájol11nol11 a službách, ktoré mu

pri užívaní predmetu nájmu vznikli a bezodkladne po podpise tejto Dohody odovzdat
prednlet nájnlu v súlade so Znlluvou o nájl11e nebytových priestorov c. P-53/13472/2008.

4. V súvislosti s ukoncenÍ111 predmetného nájol11ného vztahu sa znlluvné strany dohodli

na úhrade nájomného za obdobie od 01.01.2014 do 15.03.2014 vo výške 59,27 eur.
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II.
Záverecné ustanovenia

1. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých prenajín1atel obdrží 3 vyhotovenia
a nájon1ca jedno vyhotovenie.

2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú aj na právnych
nástupcov zmluvných strán.

3. Dohodu je možné menit' a dopÍií.at len píson1nýn1i dodatkan1i po vzájomnej dohode
oboch zl11luvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôla je slobodná
a vážna, prejav vôle je dostatocne zrozumitelný a urcitý, zmluvná volnost nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu precítali, jej
ustanoveniam rozun1ejú a bez výhrad súhlasia s jej obsahon1, co potvrdzujú svojimi podpisn1i.

16. Fr:R, 2014

V Zlatých Moravciach dií.a

Za pre naj í n1 a t e l a:

Ing. Peter Lednár, CSc.
pril11átor n1esta

Mt'" I J~~f!
a ena spracova: .

Za správnost: , .

Dna: .....J6..JEl.f9~.. o

11. FEB. 2014

V Zlatých Moravciach dií.a

N á j o 111 c a:

-- PONTI S.r.o. __
Hviezdoslavova 183

953 01 Z TÉ MORAVCE
ECo: 36 552 089 IC DPH: Sl< 2020146766

Zap \l ného slidu Nôt,,,
"!".:

PONTI, s.r.o.
v zastúpení Martinom Drahošom

- konatelol11 spolocnosti
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