
Dohoda č,.5/202l
o ukončení nájomnej zmluvy č. 180ĺ2020

1

Evidenčné číslo Prenaj ímateľa: 27 7 /202I

čl. L
Zmluvné strany:

Pľenajímatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,927 00 Šaľa

Zastúpený: Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spoj enie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.,

IBAN: SK 8209000000005124306282
IČo: 00 306 l85
DIČ: 2021024049
(ďalej len,, Prenaj ímateľ " )

Nájomca: Miroslav Nikodem
Naľodený:
Rodné číslo :
Trvale bytom:
(ďaĺej ĺen,,Nójomca")
(obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
Predmet dohody

1. Zmlwne stľany dŕra 22.7.2021 uzatvoľili Nájomnú zmluvu é.73l202l (ďalej aj ako

,,ZmLvvď', predmetom ktoľej je prenájom bytu Ó. 14 s celkovou podlahovou plochou

33,16 m2, pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti s kuchynským kútom, WC a kúpeľne,

nachádzajici sa na III. poschodí bytového domu na ulici Kĺál'ovskej v Šali, vo vchode č.

4A' súpisné číslo 2489, postaveného na pozemku ľegistra CKN parcelné č. I97Il9 _

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 236 m2 (ďalej len ,,Pozemok") evidovaného

vkatastľi nehnuteľností vedenom katastľálnym odborom okľesného úradu v Šaľ, pre

katastľálne územie a obec Šaľa na liste vlastníctva č. 8855.

2. Zml1uvne strany savzmysle ustan. čl. x. ods' 1písm. b) nájomnej zmluvy č.73l202I,

s evidenčným číslom Pľenajímateľa399l2021,vzájomne dohodli na ukončení nájomného

vďahll založeĺého podľa čl. II. ods. 1 ku dňu 5.8.202I a uzatvorili tuto Dohodu č. 5

s evidenčným číslom Prenajímat eľ a: 27 7 1202 l (ďalej len,,Dohoda).

čl. nI.
Vyspoľiad anie záväzkov a pohl'adávok

Zmluvné strany pľehlasujú, že ku dňu zĺíniku nájmu nemajú voči sebe žiadne závärky

ani povinnosti.
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2. Zmluvĺé strany vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody o ukončení nájmu č. 5
s evidenčným číslom Pľenajímateľa: 2771202l (ďalej len ,,Dohodď') považujú svoje
vzájomnévďahy za|oženénazál<Laďe zmluvy o nájme č.7312021, s evidenčným číslom
Pľenajímateľa 399/202l, za ukončené a vysporiadané a žiadna zo Zmluvných strán
nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej Zmluvnej strane akékolŤek
ptáva, právne niĺroky, záväzky alebo pohľadávky ala|ebo vyŽadovať plnenie
alcýchkoľvek povinností.

3. odovzdanie a pteYzatie pľedmetu nájmu medzi Zmluvnými stranami sa uskutoční
dňa 5.8.2021.

čl.Iv.
Zá.ľerečné ustanovenia
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Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou oľiginálu, z ktoých
jedno (1) vyhotovenie pľevezme Nájomca, dve (2) Pľenajímateľ ajedno (1) MeT Šaľa,
spol. s r.o.

Táto Dohoda je platĺá dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šaľa.
Povinnosť zveľejniť futo Dohodu vyplýva z ustanovenia $ 5a zákonač.2Il/2000 Z. z. o
slobodnom pľístupe k informáciám a o zÍrtene a doplnení niektoých zákonov
v platnom rnerlÍ.
Zmluvĺé stľany vyhlasujú, Že si futo Dohodu pred jej podpisom prečítali, poľozumeli jej
obsahu, a Že vyjadruje ich slobodne, určito aváž-ne prejavenú vôľu a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpísali.

Šuľu .!.,.$ .....2o2l

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

Miľoslav Nikodem J
átor
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