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

číslo : ObÚ-SK-OE/2012/00105, 00106 

Účastníci dohody : 
C1.I 

1. Účastník : 
správca 

a 
2. účastník : 

Slovenská republika 
Obvodný úrad Svidník 

Sov. Hrdinov 102 
089 01 Svidník 
Zastúpený : PaedDr. Jozef Baslár 

prednosta 
IČO : 42077672 
DIČ : 2020785283 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu : 7000299163/818 
(ďalej už len ako 1. účastník) 

Dušan Kuzma 
Duklianska 644/15, 089 01 Svidník 
zastúpená : Dušanom Kuzmom 

živnostníkom 
IČO: 35244976 
Živnostenský list č. Žo 2004/01126/1/2NI 
č. živ. reg. 712-3957 
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa 

pobočka Svidník 
číslo účtu : 0540136953/0900 
(ďalej len ako 2. účastník) 

ČI. II 

1. Predmetom dohody je dočasné užívanie nebytových priestorov - sklady a dve garáže, 
ktorých vlastníkom je Slovenská republika v správe 1. účastníka. Uvedené nebytové 
priestory, ktoré užíva 2. účastník sa nachádza v administratívnej budove CO, Ulica 
Čat. Nebiljaka 457, zapísanej na LV č. 48, k. ú. Svidník. 

2. Predmetom tejto dohody je vyrovnanie záväzku 2. účastníka v prospech 1. účastníka 
za nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 27 m2 skladového priestoru a dve 
garáže o celkovej výmere 107,5 m2 podlahovej plochy. Nebytové priestory sa 
nachádzajú v budove CO na Ul. Čat. Nebiljaka 457, Svidník. 



3. Účastníci dohody sa dohodli, že 2. účastník uhradí mesačné nájomné vo výške 23,17 
€ za skladový priestor a 83,25 € za 2 garáže od 01.01.2012 do 31.10.2012 podľa 
zmluvy číslo 762/2006/OF-OMP a číslo 118/2007/OF-OMP. 2. Účastník sa zaväzuje 
zabezpečiť úhradu za užívania nebytových priestorov bez zmluvného vzťahu. Táto 
suma zodpovedá cene, ktorá bola stanovená v citovaných nájomných zmluvách z roku 
2007. 

4. Účastníci dohody sa dohodli, že 2. účastník uhradí nájom vo výške 23,17 + 83,25 = 
106,42 € x 10 mesiacov = 1064,20 € podľa nájomných zmlúv uvedených v bode 3 
tejto dohody. 

5. 2. účastník úhradu za užívanie nebytových priestorov zabezpečí do 30 dní odo dňa 
podpísania tejto dohody na účet Obvodného úradu Svidník, vedený v Štátnej 
pokladnici, č. ú. 7000299163/8180. 

6. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dní zverejnenia tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv, ktorý 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

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

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

Za 1. účastníka : 

2 

Svidník, 13.11.2012 

Za 2. účastníka 


