Dohoda č. 1/00006/2013
o ukončení Nájomnej zmluvy č. P-9/9185/2011

Mesto Zlaté Moravce

So sídlom: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpené: Ing. Petrom Lcdnárom, CSc.

-

IČO: 00 308 676

DIČ:2021058787

Bankové spojenie:

VÚB,

primátorom mesta

pobočka Nitra, expozitúra Zlaté Moravce

Číslo účtu: 33422162/0200
(ďalej ako „prenajímateľ )
„

a
Miloš Jánošov,

(ďalej ako "nájomca")
Zmluvné

strany želajúc

si usporiadani e

vzájomných

vzťahov uzatvárajú túto

dohodu

o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. P-9/9185/2011 zo d1'ía 30.03.2011.
1.
Ukončenie zmluvy

1.

Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti

ájomnej zmluvy č. P-9/9185/2011

zo dňa 30.03.2011 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, na základe ktorej mal nájomca
v prenájme časť pozemku, parcelné číslo 2537/J, parcela KN registra

C

„

''
,

druh pozemku:

ostatné plochy o výmere 1O m2, nachúdzajúceho sa v katastrálnom území Zlaté Moravce,
zapísaného na

nájomcu.
2.

LV

č. 3453. nachádzajlicL'h�) sa pod schodišťom stavby, ktorá je vo vlastníctve

Zmluvné strany

sa

dohodli na ukončení platnosti Nájomnej zmluvy uvedenej v ods. 1.

v celom jej rozsahu. Platnosť zmluvy končí di1om 31.12.2012.
3.

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

pri užívaní predmetu nájmu vznikli.

11.
Z:ivcrcčné ustanovenia

l.

Dohoda je vyhotovená

a nájomca jedno vyhotovenie.
2.

\'

3

ro v nopiso c h . L

ktorých prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia

Všetky práva a povinnosti \') plýrnjlic� z tejto Dohody prechádzajú aJ na právnych

nástupcov zmluvných strán.

112

Dohodu je možné meniť a dopÍi'lať len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode

3.

oboch zmluvných strán .
Zmluvné stran) 'yhlasujú. že sú spôsobih� na právne úkony. ich vôľa je slobodná

.i.

a vážna, prejav vôle je dostatočne zroLumiteľn)· a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a právny úkon je uroben)· ' predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej
ustanoveniam rozumejú a bcL ')hra<l súhlasia s jej obsahom. čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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Ing. Peter Lednár, CSc.
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