Dohoda č . 3/00009/2013
o uk o n če ní Náj omn ej z mlu vy č . 127/1993
Mesto Zlaté Moravce
So sídl om: I. múja 2, 953 OI Zlat é Moravce
Zastúpené: I ng. Petrom Ledn á roIII , CSc. - primútorolll mesta
I ČO: OO 308 676
DI Č: 2021058787
Bankové spojenie: VÚB. pobočka itra, expozitúra Zlaté Moravce
Číslo účtu : 334221 61/0200
(ďalej

ako "prenajímalcr")

a
Štefan Kobes KANV OD
Hviczdoslavova 10,953 OJ Zlaté Moravce
I ČO : II 762 667
Zápis v ŽR ObÚ Nitra, čislo: 407-838
(ďa l ej

ako "nájomca")

Zmluvné strany že lajúc si usporiadanie vzájomných vzt'ahov uzatvárajú túto dohodu
o ukončení platnosti Nájomnej zml uvy Č. 12711993 zo dlía 25 .03 .1993,
I.
ko n če ni e

z mlu v)

Pred metom tejto dohody je ukončenie plat nosti Nájomnej zm luvy Č. 12711993 zo dlía
25.03.1993 v zneni jej dodatko\' u za tvoren~j medzi zmluvnými stranami, na zák lade ktorej
ma l nájomca v prenájme pozemok, parcelné čís l o 2457/26, parcela K regi stra "C', o výmere
2874 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom úze mí Zlaté Moravce (Nábrežie za majerom),
zapísaného na LV č, 5417.
I.

2.
Zmluvné strany sa dohodli na uk ončení platnosti nájo mnej zm luvy uvedenej vods. I.
v znení jej dodatkov v celom jej rozsahu. P latn os ť zmlu vy Iwn č í dň o m 31.12.2012.
3.
Nájomca je povinný vysporiadať všetky nedoplatky na mij om nom a službách, ktoré mu
pri užívaní predmetu náj mu vznik li .

II .
Zúvcl'eč n é

ustan ovenía

I.
Dohoda je ") hotovcnú v 3 rov nopisoch,
a nájomca jedno vyhotovenie.

Z

ktor)'ch prenaj ímate J' obdrží 2 vyhotovenia
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2.
Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú aj na právnych
nástupcov zmluvných strán.
Dohodu je možné meniť a dopíllaľ len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode
oboch zmluvných strán .

3.

Zmluvné strany vyhlas ujú, že sú spôsob ilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná
a vážna, prejav vôle je dos tatočne zrozumiteľn ý a určit ý, zm luvná voľnosť nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísancj forme. Zmluvné stran y si dohodu prečítali , jej
ustanoveniam rozumejú a bez výlu'ad sú hl asia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4.

V Zlatých Moravciach dľia

Za

prenajímatel'a:

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

31 OEC. 2012
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