
Dohoda č.20512027
o ukončení nájomnej zmluvy č.54612020

I Pľenajímatel':
Sídlo:
Zasťípeý:
lČo:
Bankové spojenie

čl. I.

Zmluvné strany

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice '7,927 00 Šaľa

Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

00 306 185

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Šaľa

,,

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

DIČ: 2021024049

(ďaĺej len,, prenaj ímateľ " )

Nájomca: Tomáš Hazucha
Narodený:

Rodne číslo:
a manželka Alexandľa Hazuchová rodená Vičíková
Naľodená:
Rodne číslo:
Obaja trvale bytom: 

"

(d'alej ĺen,, nájomca" )
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne ako ,,zmluvné strany")

čl. il.
Pľedmet dohody

Zmluvné strany dňa 15.10.2020 uzatvorili nnluvu o nájme č. 54612020, pľedmetom

ktorej bol pľenájom pozemkov, C KN a to novovytvorená paľcela č. 663172 zastavaná

plocha a nádvorie o výmere I52 m2 podľa geometrického planu č. 8612017 overeného

katastrálnym odboľom okĺesného úradu v Šali pod číslom 47712017, dňa 16.10'2017

nachádzajtlca sa na uI. Že|ezĺíéĺá, zaúčelom jej uŽivaniana záhľadkaľske účely.

Nájomca istom dňa 31 .3.2O2I požiadal o ukončenie Zmluvy z dôvodu odpredaja

nehnuteľnosti v jeho vlastníctve.

V súlade s ustan. č1. VII. ods. 2 Zmluvy sa Zmluvné stľany vzájomne dohodli na

ukončení nájomného vďahu za|oŽeného Zmluvou, ku dňu 30.4.2021 Dohodou

o ukončení nájomného vďahu (ďalej len 
',Dohoda").

čl. ilI.
Vyspo ľiad anie zi*äzkov a pohl'adávok
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1. Nájomca uhradí nájomné na rok 2020 v alikvotnej ýške 8,25 Eur do 30.4-202I



2 Zmluvné strany vyhlasujú, Že po uskutočnení úhrady podl'a ods' l čl. III' tejto Dohody,
povaŽujú svoje vzájomné vďahy za|ožene na zák|ade Zmluvy Za ukončené a
vysporiadane a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovat'

voči druhej zmluvnej stľane akékoľvek ptáva, právne náľoky, záväzky alebo

poh l'ad ávk y a/ a|ebo vy žadov at' plneni e akýchko l'vek povinností.

čl. Iv.
Záverečné ustanovenia

Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktoých kaŽdá zmluvná strana

obdrŽí dve vyhotovenia.

Táto Dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami obidvoch
strán a stáva sa účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého zneniaZmluvy. Povinnost'
Zmluvu zverejnit' vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom
pľístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákoĺ o slobode

informácií) v platnom zneni.

Zmluvné stľany vyhlasujú' Že si Dohodu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej

obsahu, a vyhlasujú, Že vyjadruje ich slobodne, určito avážne prejavenú vôľu a na znak
súhlasu sjej obsahomju podpísali.

Šaľa20.4.2021

za nájomcu. za prenajímateľa
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Tomáš Hancha

Alexandra Hazuchová

M . Jozef cký
Šal'a

.a

l


