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Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
na prenájom časti nebytových priestorov

uzatvorená v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímatel': Tekovské múzeum v Leviciach
Sídlo: Sv. Michala 40,934 69 Levice
Zastúpený: Mgr. Henrieta Baliová, PhD., riaditel'ka
tčo: 36102849
DlČ: 2021452169
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK02 8180 O0oO OO7o 0031 1468
(d'alej len prenajímatel')

a

Nájomca: Jana Petrová
Sídlo:
Zastúpený:
Rodné číslo:
číslo op:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(d'alej len nájomca]

čt. t.

1. Prenajímatel'v súlade s čl, Vll, ods, 1) Nájomnejzmluvy na prenájom časti nebytových priestorov zo
dňa 24. 02. 2015 - kazemata v hradnom areáli - v opevnení východnej bašty, súpisné číslo 4658,
nachádzajúcej sa na parcelnom čísle 5950, LV č. B143, katastrálne územie Levice, Sv. Michala 40
s vyznačením vlastníctva Nitriansky samosprávny kraja v správe Tekovského múzea v Leviciach Sv.
Michala 40, 94 69 Levice, doručil prenajímatel'ovi žiadost' o ukončenie nájomnej zmluvy evidovanej
pod č. j.:TMLV-1912021 zo dňa 26. 01.2021dohodou ku dňu 28,02.2021.
2. Prenajímatel' a nájomca sa dohodli na ukončení nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytových
priestorov ku dňu 28.02.2021.

čt, tt.

1. Prenajímatel' a nájomca po prehliadke nebytového priestoru a po preskúmaní účtovných dokladov
zhodne vyhlasujú, že:
- nájomca nevykonal od vzniku nájmu žiadne zmeny nebytového priestoru uvedeného v čl. l,
- nájomca vracia nebytový priestor uvedený v čl. l. v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvykle
opotrebenie

- nájomca zaplatil n prenajímatel'ovi nájomné za celú dobu trvania nájmu
- prenajímatel' neuplatňuje voči nájomcovi žiadne nároky.
2. Prenajímatel'a nájomca, ako aj osoby, ktoré v ich zastúpení uzavreli túto dohodu, zhodne vyhlasujú,
že sú spósobi|í na právne úkony, že ich zmluvná vol'nost' nie je obmedzená a že táto dohoda obsahuje
ich slobodnú a zrozumitel'nú vól'u, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú
svojimi podpismi na tejto dohode.
3. Táto dohoda bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2x pre prenajímatel'a a 1x pre nájomcu.
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