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D o h o d a  

o zrušení Zmluvy o nájme č. 50919031/2010 zo dňa 07.12.2010 

 

 

 

Prenajímateľ: Mesto Žiar nad Hronom 

   Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor  mesta 

  Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Ţiar nad Hronom 

  IČO: 00 321 125  

        DIČ: 2021339463   

  (ďalej len ako„prenajímateľ“) 

 

Nájomca:  Lukáš Sikorai, nar. XXXXXX 

                             trvale bytom   965 01 Ţiar nad Hronom 

   (ďalej len ako „nájomca“)  

 

 

Čl. I 

 

1. Zmluvou o nájme č. 50919031/2010  v znení jej  dodatku č. 1 (ďalej len ako 

„zmluva“), uzatvorenou medzi zmluvnými stranami dňa 07.12.2010, prenajímateľ 

prenechal nájomcovi na dočasné uţívanie byt č.5-A(č.31) o celkovej podlahovej  

ploche 61,3 m
2
,
 
nachádzajúci sa na V. poschodí, vo vchode č. 19, bytového domu  č. 

509,  na  Ul. M. Chrásteka  v Ţiari nad Hronom,  postaveného na CKN parcele č. 

700/3, zapísaného na LV č.3198 v  katastrálnom území  Ţiar nad Hronom. 

 

Čl. II 

 

1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. V ods. 2 písm. a) citovanej zmluvy, dohodli, že 

Zmluva o nájme č. 50919031/2010, bližšie špecifikovaná v článku I tejto zmluvy, 

sa zrušuje ku dňu 05.04.2011. 

 

 

Čl. III 

 

1. Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

2. Nájomca svojím podpisom na tejto dohode dáva prenajímateľovi  

v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov výslovný súhlas na zverejňovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, 

priezvisko a bydlisko a to za účelom zverejnenia tejto dohody  na webovom sídle 

prenajímateľa.  Súhlas je daný na dobu neurčitú a v zmysle citovaného zákona je ho 

moţné kedykoľvek písomne odvolať.  

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňa 05.04. 2011, nie  

však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

prenajímateľa.  

4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ obdrţí  dva 

rovnopisy a nájomca jeden rovnopis. 
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Podpísané v. z. Podpísané 

5. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a 

na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah 

tejto dohody plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite 

a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

V Ţiari nad Hronom, dňa 6.4.2011 

 

 

 

 Prenajímateľ:    Nájomca: 

 

 

 

 

 

  

 –––––––––––––––––––––––––            ––––––––––––––––––– 

 Mgr. Ivan Černaj               Lukáš Sikorai    

           primátor                   

 Mesto Žiar nad Hronom      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dohodu vyhotovila: Mária Ertlová 


