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DOHODA č. OPO/1688/2018 

o zániku Nájomnej zmluvy č. NZ/OP/1172/2018 
na základe § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov spojení s 

článkom X. ods. 5 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zmluvných prevodov 

nehnuteľného majetku mesta Nové Zámky, v spojení s § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, medzi zmluvnými stranami: 

 
Prenajímateľ:   Mesto Nové Zámky 

  Sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky 

Zastúpené: Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta 

IČO: 00 309 150 

DIČ: 2021060756 

    (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  UK Rent s.r.o. 

Sídlo: Komárňanská cesta č. 13, 940 43 Nové Zámky  

IČO: 47 236 281 

Konanie menom spoločnosti: Každý z konateľov je oprávnený konať za a v 

mene spoločnosti samostatne.  

Konajúci menom spoločnosti: Ing. Pavol Uhrin, konateľ 

   Zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31924/N  

     (ďalej len „nájomca“) 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1.Na základe Nájomnej zmluvy č. NZ/OP/1172/2018 (ďalej len „Zmluva“) prenechal 

prenajímateľ ako vlastník do užívania nájomcovi časť pozemkov (o výmere 2000 m
2
) parc. č. 

2032/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5925 m
2
,  parc. č. 2032/6 – ostatné plochy o 

výmere 44 m
2
, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Zámky na LV č. 12161 v 

registri „E“ KN a parc. č.  886/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2053 m
2
, parc. č.  915 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2049 m
2
, parc. č.  1891 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 4616 m
2
, parc. č.  1914/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2626 m

2
,
 

nachádzajúcich sa na LV č. 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri „C“ KN (ďalej 

len „predmet nájmu“) za účelom umiestnenia stavby parkoviska na vybudovanie parkovacích 

miest a prístupových ciest pri stavbe polyfunkčného domu a inžinierskych sietí v rozsahu 

stavebných objektov podľa projektovej dokumentácie na predmete nájmu  

 

Čl. II. 

Ukončenie nájmu 

1. V súlade s článkom III. Zmluvy bola dojednaná doba nájmu na dobu neurčitú 

s výpovednou dobou 3 mesiace. 

2. Nájomca dňa 23.10.2018 požiadal prenajímateľa o zrušenie Zmluvy ku dňu 25.10.2018 

z dôvodu odkladu výstavby. 

3. V súlade s ustanovením článku V. Zmluvy bod 1. pristúpili zmluvné strany k ukončeniu 

nájmu dohodou ku dňu 25.10.2018. Týmto dňom nájomný vzťah končí. Nájomca k tomuto 

dňu neuhradil na účet prenajímateľa nájomné. 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 

obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
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2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4-och rovnopisoch s platnosťou originálu. 2 originály dostane 

prenajímateľ a 2 nájomca. 

3.Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto dohody 

o povinne zverejňovanú zmluvu. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcom po dni jej 

zverejnenia a platnosť dňom jej podpísania posledným účastníkom tejto zmluvy.  

 

 

Nové Zámky, dňa .................    Nové Zámky, dňa ................. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________           __________________________________ 

 Ing. Pavol Uhrin, konateľ    Mgr. art. Otokar Klein               

             primátor mesta 


