Dohoda č. 230/ON-2015
o úprave vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu
uzatvorená podľa § 51 a nasl. zákona NZ ČSSR č. 40/196 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Dohoda“)

Článok I.
Účastníci Dohody
Veriteľ:
Správca:
Sídlo:
V zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu pre prevádzkové náklady:

Slovenská republika
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
plk. Ing. Peter Forgáč, riaditeľ Centra podpory Prešov na
základe plnomocenstva č.p.: KM-OPS-4-2015/000431-042 zo
dňa 20.03.2015
00151866
2020571520
SK 2020571520
Štátna pokladnica, Bratislava
7000180023/8180
IBAN: SK7881800000007000180023

(ďalej len „veriteľ“)
a

Dlžník:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum pedagogicko-psychologického
a prevencie, Mierová 4, 066 01 Humenné
Mierová 4, 066 01 Humenné
PhDr. Agáta Sakalová - riaditeľka
37 945 084
Štátna pokladnica - riaditeľka
7000201373/8180

poradenstva

(ďalej len „dlžník“)
uzatvárajú túto Dohodu o úprave vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu

Článok II.
1. Slovenská republika je vlastníkom a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je správcom
nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Humenné, okres Humenné, obec
Humenné, zapísaný na LV č. 3568, a to stavby súp. č. 65, situovanej na pozemkoch parc. č. 3942/1,
parc. č. 3942/2, a tiež pozemkov registra C-KN parc. č. 3942/1 zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 887 m² a parc. č. 3942/2 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 308 m², nachádzajúce sa
na ulici Mierová č. 4 v Humennom.
2. Dlžník užíva časť nehnuteľného majetku uvedeného v čl. II. bod č. 1 tejto zmluvy, a to:
kancelárske miestnosti č. 203, č. 204, č. 205, č. 207, č. 208, č. 209, č. 210, č. 211, č. 212, č. 213,
chodba prislúchajúca ku kancelárskym miestnostiam a WC, nachádzajúce sa na prvom poschodí
budovy, o celkovej podlahovej ploche 306,75 m².
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Článok III.
1. Dlžník svojím podpisom potvrdzuje, že užíval priestory uvedené v čl. II. bod 2. tejto Dohody
v období od 01.08.2015 do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o výpožičke č. 125/ON-2015, t.j. do
24.09.2015, uznáva tak svoj dlh čo do dôvodu a výšky a zaväzuje sa, že za toto obdobie uhradí
veriteľovi prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetných priestorov nasledovne:
Elektrická energia
256,17 EUR
Teplo
795,00 EUR
Vodné
28,85 EUR
Zrážková voda
15,60 EUR
Vývoz a likvidácia TKO
21,50 EUR
Upratovanie a údržba spoločných priestorov
50,05 EUR
Spolu:
1 167,17 EUR
2. Dlžník uhradí svoj dlh bezhotovostným prevodom na účet veriteľa vedený v Štátnej pokladnici, č.
ú. 7000180023/8180, IBAN: SK7881800000007000180023, VS: 2302015, najneskôr do 15 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Úhrada dlhu sa vykoná bez výzvy, na základe tejto
Dohody, teda bez fakturácie.

Článok IV.
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma účastníkmi dohody.
2. Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
3. Vzťahy medzi účastníkmi Dohody, ktoré nie sú upravené touto Dohodou, sa riadia ustanoveniami
zákona NZ ČSSR č. 40/196 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých dva dostane
veriteľ a dva dostane dlžník.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, že
bola dojednaná slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že nebola uzavretá v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Veriteľ:

Dlžník:

V Prešove, dňa ...............

V Humennom, dňa ...............

.............................................
plk. Ing. Peter Forgáč
riaditeľ
Centra podpory Prešov

...............................................
PhDr. Agáta Sakalová
riaditeľka
Centra pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie Humenné

2

