
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4051/25761/2013 

Mesto Zlaté Moravce 
So sídlom: 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou mesta 
IČO: 00 30 86 76 
(ďalej ako „prenaj ímatel"') 

a 

Ing. Anna Hambálková 
Miesto podnikania: Benkova 1, 949 11 Nitra 
IČO: 40 877 264 
(ďalej ako "nájomca") 

zmluvné strany praJUC si usporiadanie vzájomných vzťahov uzatvárajú túto dohodu o 
ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 405112576112013 

1. 
Ukončenie zmluvy 

1. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. 4051/25761/2013 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 10.12.2013, na 
základe ktorej mal nájomca v nájme časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v k.ú. 
Zlaté Moravce na ul. Hviezdoslavova 183 v Zlatých Mora\·ciach, v budove súp. č . 1330 
(administratívna budova), postavenej na pozemku - parcele KN registra ,.c· číslo 1129/2 
(druh pozemku zasta ·ané plochy a nádvoria), a to: 

a) nebytový priestor č. O 1 O o výmere 110,62 m2 
- za účelom zriadenia prevádzky -

diskontnej predajne drogérie a kozmetiky 
b) ostatné nebytové priestory o Yýmere 8,18 m2 (pomerná časť z chodby a toaliet). 

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnosti zmluvy uvedenej v ods. I. v celom 
jej rozsahu. Platnosť zmluvy končí dňom 19. 06. 2015. 

3. Nájomca je povinný vysporiadať všetky nedoplatky na nájomnom, ktoré mu pri 
užívaní predmetu nájmu vznikli a bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdať predmet 
nájmu v súlade s nájomnou zmluvou. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch. z ktorých prenajímateľ odbrží 2 
vyhotovenia a nájomca jeho vyhotovenie. 

2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú aj na právnych 
nástupcov zmluvných strán. 
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3. Dohodu je možné meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán . 

4. 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 . 

V Zlatých Moravciach dňa 

Za prenajímateľa 
Ing. Serafína Ostrihoňová 

primátorka 

1 9. JÚN 2015 

) 

J : ........... . 
Nájomt 

Ing .. \nna H~mbálková 

i~atená l spra~o?!J~r~· }i 
Za spravnost. .. ,~· · · ···· ··· ···· · ťtz 
Dňa : ... 1„9:. JÚN .2015.„. ·· „ .„. ··· '( 
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