
Dohoda č.212022
o ukončeníZm|uvy o nájme pozemku č.92112017

I

čl. I.
Zm|uvné stľany

Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Nám' Sv. Trojice 7, g27 00 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Šaľa
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
tČo: 00 306 185

DIČ: 2O2|O24O49

(d'alej len,, Prenajímateľ" )

2. Nájomca: Maľta Pargáčová - ESELEM
Registľácia: číslo Živnostenského registra: 405-4608, okľesný úrad Šaľa
Miesto podnikania: Horná 2069l15,927 Ol Šaľa
tČo: 34 455 787
(ďalej len,,Nájomca")
(účastníci dohody v d'alšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
Predmet dohody

1. Zmluvné stľany dťn24.11.2017 uzatvorili Zmluvu o nájme pozemku č.92ll20l7 (ďalej
len,,Zmluva"), predmetom ktorej je prenájom nehnuteľnosti, pozemky čast'parc. C KN
č. 275219 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2 a časť par. C KN č. 2752ll
zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 64 m2 (ďalej len ,,Predmet nájmu") vedenej
katastľálnym odboľom okľesného úľadu Šaľa pľe obec a katastľálne územie Šaľa na LV
č. l.

2. Nájomca listom zo dňa29.l2.202l požiadal pľenajímateľa o ukončenie Zmluvy.
3. V zmysle uvedených skutočností sa zmluvné stľany dohodli na ukončení nájomného

vzťahu zaloŽeného Zmluvou, ku dňu 3l.12.202I Dohodou oukončení nájomného
vď ahu (ďalej,,Dohodď').

čl. ilI.
Vysporiad anie záväzkov a pohl'adávok

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody povaŽujú svoje vzájomné vďahy
za|ožené ĺa základe Zm|uvy za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán

nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékolVek
práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky alalebo výadovať plnenie
akýchkol'vek povinností.
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čl.IV.
Záyerečné ustanovenia

1' Táto Dohoda je vypľacovaná v štyroch vyhotoveni ach, z ktoých každá zmluvná
strana obdrži dve vyhotovenia.

2. Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.

3. Zmluvne strany súhlasia so zverejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šal'a.
Povinnost'zveľejniť Dohodu vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č' 2lt/20OO Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v platnom zneni.

4' Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si Dohodu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej
obsahu, aže vyjadruje ich slobodne, uľčito avážĺe prejavenú vôľu a na znaksúhlasu
s jej obsahom ju podpísali.

V Šali, 30.decemb ra 202l

Za Nájomcu Za Prenajímateľa.

r(

!

v
Maľta Paľgáčová Ing. Jana

pľednostka
Mestského úradu mesta Šal'a

na základe Poveľenia zo dňa 20.12.2021
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