
Dohoda o úhrade nájomného a prevádzkových nákladov za služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru 

číslo : ObÚ-SK-OE/2012/01027-002 
v 

CLI 
Účastníci dohody : 

1. Účastník : Slovenská republika 
správca Obvodný úrad Svidník 

Sov. Hrdinov 102 
089 01 Svidník 
Zastúpený : MVDr. Bohumilom Kačmárom 

prednostom 
IČO : 42077672 
DIČ : 2020785283 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu : 7000299163/8180 
(ďalej už len ako 1. účastník) 

a 

2. Účastník : Mgr. Juraj Voloch - súdny exekútor 
Sov.hrdinov 200 
089 01 Svidník 
zastúpený : Mgr. Jurajom Volochom 

súdnym exekútorom 
IČO: 35511745 
Rozhodnutie o vymenovaní za súdneho exekútora 
číslo: 5122/1995-30/81 
s účinnosťou od 4.12.1995 
bankové spojenie : OTP pobočka Svidník 
číslo účtu: 2674121/5200 
(ďalej len ako 2. účastník) 

ČI. II 

1. Predmetom dohody bolo dočasné užívanie nebytových priestorov - priestor č. 3-519 
a priestor č. 3-520 v administratívnej budove súpisné číslo 200, ktorá je zapísaná na LV č. 
2143, k. ú. Svidník, Ulica Sov. hrdinov, postavená na parcele číslo 57 v správe 
Obvodného úradu Svidník. 



2. Predmetom tejto dohody je vyrovnanie záväzku 2. účastníka v prospech 1. účastníka 
za nájom nebytových priestorov t.j. kancelárií. Nebytové priestory o celkovej výmere 
53,40 m2 (ďalej aj ako „kancelárie č. 519 a 520") sa nachádzajú sa na 6. poschodí 
administratívnej budovy s. č. 200, Ulica Sov. hrdinov, Svidník, vchod 1 (budova Mesta 
Svidník). 

3. Účastníci dohody sa dohodli, že 2. účastník uhradí nájomné za užívanie kancelárií za 
obdobie od 01.01.2012 do 30.4.2012, a to čiastku : 66,75 € x 4 = 267 € (slovom : 
dvestošesťdesiatsedem eur). 2. účastník sa týmto zaväzuje uhradiť nájomné za obdobie 
užívania kancelárií bez zmluvného vzťahu. Uvedená suma zodpovedá cene, ktorá bola 
stanovená v nájomnej zmluve a zaslaná na MF SR za účelom schválenia. 

4. 2. účastník úhradu za užívanie kancelárie zabezpečí do 30 dní odo dňa podpísania 
tejto dohody takto : nájomné vo výške 267 € na účet Obvodného úradu Svidník, vedený 
v Štátnej pokladnici, č. ú. 7000299163/8180. 

5. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dní zverejnenia tejto dohody na webovej stránke Obvodného úradu 
Svidník. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých obidve zmluvné strany 
dostanú po dve vyhotovenia. 

7. Dohoda predstavuje prejav slobodnej a vážnej vôle, strany ju nepodpisujú v tiesni 
alebo za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zúčastnených strán. 

Svidník, 30.04.2012 

Za 1. účastníka : Za 2. účastníka 

MVDr. Bohumil Kačmár 
prednosta 

Mgr. Juraj Voloch 
exekútor 


