
Dohoda č. 1/00004/2013 
o ukončení Nájomnej zmluvy č. P-785/2012

Me to Zlaté �loravcc 
So sídlom: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Monn cc 
Zastúpené: Ing. Petrom Ledm\rom, CSc. primútorom mesta 
IČO: 00 308 676 
DIČ:2021058787 
Bankové spojenie: VÚB. pobočka itra. e\pozitúrn Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 33422162 0200 

(ďalej ako „prenajímateľ'·) 

a 

Milo-: Jánošov, 
 

(ďalej ako "n{tjomca") 

Zmluvné strany želajúc si usporiadanie vzájomn)·ch vzťahov uzatvárajú túto dohodu 
o ukončení platnosti 1ájomnťj tmili\ y č. P-785/2012 zo diía 24.02.2012.

1. 
Ukončenie zmluYy 

1. Predmetom tejto dohod� je ukonfrnic platnosti ájomm:j zmluvy č. P-785/2012
zo dňa 24.02.2012 uzat\orencj mťdzi 1111lll\ n)mi stranami. na LáJ...lade ktorej mal nájomca 
v prenájme pozemok, parcelné číslo 2536 1. parcela KN registra ,.C", druh pozemku: 
zastavané ploch) a nádvoria o \)mere 375 m�. nachádzajúceho sa\ katastrálnom území Zlaté 
Moravce, zapísaneho na L V č. 3453. ktm)· sa nachádza na Kalinčiakovej ul. v Zlatých 
Moravciach. na J...torom sa nachádza stm ba so súpisným číslom 980 (slobodáreň) vo 
vlastníct\·c nájomcu (LV č. 399..f) a časť po1cmku. parcelné číslo 2537/1. parcela KN registra 
„C-·, druh pozemku: ostatné plochy o \  )mcrc 8 m�. nachádzajúceho sa pod jestvujúcimi 
schodmi. ktoré sa nachádzajú na bočnej strane budO\) \O\ lastníctvc nájomcu. 

2. Zmluvné strnn) sa dohodli na ukončení platnosti nájomnej zmluvy uvedenej v ods. I.
v celom jej rozsahu. Platno ť zmlu"y končí dňom 31.12.2012. 

3. Nájomca je po' inný V) sporiadaľ \ šetk) necloplatk} na nújomnom a službách, ktoré mu
pri užÍ\ ani predmetu nújmu \ tnikli. 

11. 
Zúvercčné u�tanovcnia 

1. Dohoda je ')hot o\ ena ' 3 ľO\ nopisoch. z k tor)·ch prenajímateľ obdrží 2 vyhotovenia
a nájomca jedno \ yhotovcnie. 
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2. Všetky práva a pO\ innosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú aJ na právnych
nástupcov zmluvných strán. 

3. Dohodu je možné meniť a dopÍ11ať len písomn)mi dodatkami po vzájonrnej dohode
oboch zmluvn)·ch strán. 

4. Zmluvné stran) 'yhlasujú. ž.e sú spôsobilé na prá\ ne úkony, ich vôľa je slobodná
a vážna. prejav 'ôlc je dostatočne zrozumiteľný a určil). zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej 
ustanoveniam rozumejú a beL 'ýhrad súhlasia s jej obsahom, čo pot\ rdzujú svojimi podpismi. 

3 t OEC. 2012 
V Zlat}'ch Monn ciach dlrn .„„ . .  „ . . . . .  „. 

Za p r e n  a j  í m a t e  ľ a: 

( 

lng. Peter Lednár. CSc. 
primátor mesta 

.r„ / Matenál spracoval: J.��.--:: .�� . ..r7;C 
Za správnosť: .. ,,-„ .:, .. � . .... „. 

01'\a: ........ }J.Q�� . .l.Q.12 . .. „„. 

V Llat)·ch Morm ciach dl1a �.1: .J�. ��ulzj 

Ná j o m c a: 
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