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Dohoda
o zrušení Nájomnej zmluvy č. 01/2011 zo dňa 05.05.2011
(č. C E 195/201 l/NZ/2.2.2)
uzavretej medzi
prenajímateľom:

nájomcom:

Mesto Prievidza
Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318 442
Bankové spojenie: V U B , a. s., pobočka Prievidza
č. účtu: 16626382/0200
a
Peter Kasala
trvalý pobyt:
Registrácia: v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Prievidzi,
č. živ. registra 307-6133
IČO: 32 944 497
Miesto podnikania: Lúčna 37/9, Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Nájomnej zmluvy č. 01/2011 predmetom ktorej je
nájom nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza- časť pozemku, pare. č. 1835/6 s výmerou 20 m pred
OD Prior, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia pred prevádzkou „Rýchleho občerstvenia"
so záberom pozemku počas celého roka.
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Nájomný vzťah zanikne dohodou k 30.9.2012. K tomuto termínu sa nájomca zaväzuje
v zmysle nájomnej zmluvy ČI. IV. písm. A ods. 6 uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu
a uhradiť pomernú časť nájomného za rok 2012 vo výške 256,68 € na účet prenajímateľa vo
VÚB Prievidza, č. účtu 16626382/0200, V S 3150111 alebo v pokladni MsÚ Prievidza.
V prípade, ak platba nebude zaplatená riadne a včas, je nájomca povinný zaplatiť
prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň
omeškania s platbou nájomného. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pokiaľ nedôjde zo
strany nájomcu k splneniu podmienky uvedenej v ČI. IV. písm. A ods. 6, Nájomnej zmluvy
č. 01/2011, prenajímateľ má právo až do splnenia podmienky uplatňovať si za každý aj
započatý deň zmluvnú pokutu vo výške dohodnutého nájomného (t.j. za obdobie od 15. apríla
do 15. októbra vo výške 0,066 €/m /deň, čo pri výmere 20 m predstavuje čiastku
242,88 €/rok; za obdobie od 16. októbra do 14. apríla vo výške 0,016 €/m /deň, čo pri výmere
20 m predstavuje čiastku 57,92 €/rok.).
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Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý
má platnosť originálu. Zmluvné strany obdržia dve vyhotovenia.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

