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Dohoda 

o zrušení Nájomnej zmluvy č. 01/201 O/Š zo dňa 01.04.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
17.11.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 05.09.2012 

uzavretej medzi 

prenajímateľom: Mesto Prievidza 
Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318 442 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

č. účtu: 9000097018/5600, VS 0911 

a 
nájomcom: Daniela Plevková 

Miesto podnikania: Trenčianska 594/16, Nováky 
IČO: 45 380 503 
Registrácia: v Živnostenskom registri Obvodného úradu Prievidza 

register č.: 340-29472 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Nájomnej zmluvy č. 01/2010/Š v znení jej Dodatku č. 1 
a Dodatku č. 2 v súlade s Článkom VI. písm. b) tejto zmluvy, predmetom ktorej boli nebytové 
priestory - pavilón bývalých detských jaslí v areáli materskej školy na Ulici Š. Závodníka 
v Prievidzi, súpisné č. 20488, na parcele č. 3888 

ku dňu 17.12.2012. 

2. Dohodou o zrušení nájomnej zmluvy nezaniká povinnosť prenajímateľa vyúčtovať uhradené 
zálohové platby za dodávku energií a služieb ma základe dodávateľských faktúr energií za rok 
2012 v termíne do 30 dní po obdržaní dodávateľských faktúr. Nájomca je povinný uhradiť 
nedoplatky vyplývajúce z vyúčtovania zálohových platieb v lehote 14 dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania. 

3. Dohodou o zrušení nájomnej zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia Dohody o uznaní dlhu 
a plnení v splátkach ČCE 686/2012/NZ/1.2, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.10.2012. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú aj po skončení nájomného vzťahu vysporiadať si prípadné 
vzájomné záväzky z Nájomnej zmluvy č. 01/2010/Š. 

5. Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má 
povahu originálu. Zmluvné strany dostanú dve vyhotovenia. 

6. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Prievidza. 
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