
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. P-13/18830/2007 

Mesto Zlaté Moravce 
So sídlom: l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. primátor 
IČO : OO 30 86 76 
(ďalej ako "prenaj ímatel'") 

a 

BAUPRO Slovakia, s.r.o. 
o sídlom: 951 92 Lovce 174 

IČO : 36 560 057 
zapísaný v OR Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vl.č. 14765/N 
(ďalej ako "nájomca") 

zmluvné strany prajúc si usporiadanie vzájomných vzťahov uzatvárajú túto dohodu o 
ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. P-13/ 1883012007 v znení jej dodatkov 

I. 
Ukončenie zmluvy 

l. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. P-
13/t 883012007 _,v znení jej dodatkov uzatvorenej medzi zmluvnými stranami , na základe 
ktorej mal nájomca v prenájme nebytové priestory v budove na Ul. IIviezdoslavO\ej 64, 
súp.č. 2087, parc.č. 1078/2, kat.úz. Zl. Moravce, vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. LV č. 

4537. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnosti Nájomnej zmluvy uvedenej v ods. 
I. v znení jej dodatkov v celom jej rozsahu. Platn o t' zmluvy končí dňom 31.07. 2011. 

3. Nájomca je povinný vysporiadať všetky nedoplatky na nájomnom a službách, ktoré 
mu pri užívaní predmetu nájmu vznikli a bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdať 
predmet nájmu v súlade s Nájomnou zmluvou č . P-13/ 18830/2007. 

4. V súvislosti s ukončením predmetného nájomného vzťahu sa zmlll\.né strany 
dohodli na nasledovnej úhrade nájomného za obdobie od 01.01. 2011 do 31.07. 2011. 

4.1 Nájomné za obdobie od 01.01. 201 1 do 31.07. 2011 predstavuje sumu l 424.76 
eur 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli. že nájomné podl'a bodu 4.1 tejto Dohody v celkovej 
výške 1 424,76 eur uhradí nájomca v léhote do 15. 09. 20 ll. 
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II. 
Záverečné ustanovenia 

l. Dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých prenajímatel' odbrží 2 
V} hotovenia a nájomca jedno vyhotovenie. 

2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú aj na právnych 
nástupcov zmluvných strán. 

3. Dohodu je možné meniť a dopÍňat' 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 O 1.08. 20 ll 

Za prenajímateľa 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor 

~ 

o. 

Za nájomcu 
BAUPRO lovakia. s. r.o . 

... . . .. 
,; 


