
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 
nájme na základe zmluvy číslo : ObÚ-SK-C)E/2011/04368 uzavretej podľa § 13 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov, § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 

ČI. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Prenajímateľ : Slovenská republika -
Obvodný úrad Svidník 
Sov.hrdinov 102 
089 01 Svidník 
zastúpený : PaedDr. Jozefom Baslárom 

prednostom 
IČO : 42077672 
DIČ : 2020785283 
bankové spojenie : Štátna pokladnica 
číslo účtu : 7000299032/8180 
(ďalej len prenajímateľ) 

a 
Nájomca : 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 nájomca) 

Predmet dohody 

1. Na základe zmluvy nájme číslo : ObÚ-SK-OE/2011/04368 uzavretej podľa § 13 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov, § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 29.11.2011, nájomca užíval 
nebytové priestory - kancelárie č. 3-519, 3-520 na Ul. Sov.hrdinov 102 - Svidník. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvného vzťahu k 31.10.2012, ktorý bol 
založený predmetnou zmluvou o výpožičke. 
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3. Nájomca je povinný predmetný nebytový priestor ku dňu zániku výpožičky vypratať 

a odovzdať prenajímateľovi v stanovenom termíne bez závad s výnimkou obvyklého 
opotrebenia. 

4. Nájomca odovzdá a požičiavateľ prevezme predmet výpožičky dňa 31.10.2012. 
O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu bude vyhotovený písomný záznam. 

5. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu výpožičky budú uhradené v súlade 
s ustanoveniami zmluvy o nájme. 

ČI. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu 
žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

3. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4-roch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo 
zmluvných strán prevezme po dve vyhotovenia. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. 

Vo Svidníku, 28.10.2012 

Za nájomcu : Za prenajímateľa : 


