
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. P-33/13139/2009 

M esto Zlaté Moravce 
o sídlom: l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

Zastupené: Ing. Peter Lednár, C c. primátor 
IČO : OO 30 86 76 
(ďalej ako .. prenajímater··) 

a 

Wa te Rccycling, a.s. 
So sídlom: Továrenská 49. 953 36 Zlaté Moravce 
Zastúpen)·: Ing. Tomáš Kmeť predseda predsta,·enst\ a 

Ing. Július Tót11 - podpredseda predstavenstva 
IČO: 36 016 268 
D !Č:202006388 l 
Lapísaná v OR O Nitra. oddiel: a. vložka č . : 10061/N 
(ďalej ako "nájomca") 

zmlu\ né stran) že lajúc si usporiadanie vzájomných vzťahov uzatvárajú túto dohodu o 
ukončt!ní platnosti ájomnej Lmlll\) č. P-33/ 13139/2009 zo dňa O 1.06.2009 

l. 
Ukončenie zmluvy 

l . Predmetom tejto dohod) je ukončenie platnosti ~újomnej 1mlu\! č. P-33 131 39 2009 10 

dňa 01.06.2009 uzatvorenej medzi zmluvn)mi stranami. na základe ktorej mal náJomca 
v prenájme pozemky parcely KN registra .. c· č. 2846/260 (dru h pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria) o výmere 331 m2 a č. 2846/89 (druh pozemku: zastavané ploch) 
a nádvoria) o výmere 890m2 

\O vlastníctve Mesta Zlaté Moravce L V č. 3453 . 

2. Zmluvné strany sa dohod li na ukončení platnosti Nájomnej 7mluvy uvedenej v ods. l. 
\'znení jej dodatkov v celom jej rozsahu. Platno ť zmluvy končí dňom 29. augu ta 2011. 

3. Nájomca je po\ inn)' vysporiadať\ šetk) nedoplatk) na nájomnom a slu7bách. ktoré mu pri 
UŽI\ ani predmetu nájmu \? nikl i. 

-l. V súvislosti s ukončením predmetného nájomného vzťahu sa zmluvné stran) dohodli na 
nasledovnej úhrade nájomného za obdobie od O l. O l. 20 ll do 29.08. 20 ll. 

4.1 Nájomné ;.a obdobie od O 1.0 l . 20 l l do 30.06. 20 l l predstavuje sumu 60.f ... tQ eur. čo 
predstm uje 0.99 E rok 7a l m~ UŽÍ\ aného poLemk.u. 

4.2 ájomné za obdobie od O 1.07. 20 ll do ukončenia nájmu na základe tejto Dohod) 
predsta\ uje sumu 50 E. Zmlu\ né stran~ sa dohodli. že nájomné podľa bodu 4.1 

n 4.2 tejto Dohod) v cclkovt!j výške 654,40 eur uhradí nájomca " lehote do 
30.09. 2011. 
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ll. 
Záverečné u ta novenia 

l. Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrží 2 
vyhotovenia a nájomca jedno vyhotovenie. 

' Všetk) práva a povinnosti vypl)vajúce z tejto Dohody prechádzajú aJ na 
právn}ch nástupcov zmlu\ nYch strán. 

3. Dohodu je možné meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán. 

-L LmlU\ né strany vyhlasuj u. že sú spôsobilé na právne úkony. ich vôl'a je 
slobodná a vážna. preJav \Ôie je dostatočne zroL.umitel'ný a urči ty, zmluvná \ ornosľ 
nie je obmedzena a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si 
dohodu prečítali. jej ustano\eniam rozumejú a bez \')'hrad súhlasia s jej obsahom. čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Zlatých Moravciach dňa 2 9 CB 20 iJ 

Za prenajímatcl'a 
lng. Peter Lednár. CSc. 

Primátor mesta Zlaté Moravce 
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Za náj omcu 
Ing. Tomáš Kmeť - predseda predstavenstva 
Ing. Július Tóth - podpredseda predstavenstva 

Waste Recycling, a.s. 
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