
Dohoda o urovnaní
uzatvorená podl‘a ~ 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov (ďalej len „dohoda“)

Článok 1
Účastníci dohody

1.1 Veritel‘: Slovenská republika
Inšpektoráj~ práce Košice
Sídlo: Masarykova 10, 040 01 Košice
V zastúpení: Ing. Daniela Ritterová, hlavná inšpektorka práce
IČO: 00 166 383
DIČ: 2020762590
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0010 2420
(ďalej len „veritel“)

a

1.2 Dlžník: Slovenská republika
Národný inšpektorát práce
Sídlo: Masarykova 10, 041 01 Košice
V zastúpení: Bc. Hedviga Machayová, MBA, generálna riaditel‘ka
IČO: 00 166 405
DIČ: 2020830284
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 5K91 8180 0000 0070 0010 2965
(d‘alej len „dlžník“)

(veritel‘ a dlžník d‘alej spolu aj ako „účastníci dohody “)

Článok 2
Úvodné ustanovenia

2.1 Slovenská republika je vlastníkom a Inšpektorát práce Košice je správcom budovy
nachádzajúcej sa na ulici Masarykova 10, 040 01 Košice,
v katastrálnom území Letná, na parcele č. 3251/1, súp. č. 1887, zapísanej na liste vlastníctva
č. 7172, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Košice I.

Článok 3
Predmet dohody

3.1 Dlžník užíval nebytové priestory v budove uvedenej v článku 2 bod 2.1 tejto dohody, a to:
spolu o celkovej výmere 891,42 m2 podl‘a Prílohy č. 1 k tejto dohode „Podlahová plocha
kancelárskych priestorov“ (ďalej v texte len ako „nebytové priestory“), bez právneho
dóvodu v období od 01.07.2021 do dňa 30.09.2021 (vrátane).
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3.2 Predmetorn tejto dohody je urovnanie sporných práv a povinností účastníkov dohody
súvisiacich s úhradou za užívanie nebytových priestorov bez právneho dóvodu, a to
spósobom uvedeným v tomto článku.

3.3 Vzhl‘adom na skutočnost‘, že za obdobie uvedené v bode 3.1 tohto článku dohody dlžník
užíval nebytové priestory v správe veriteľa bez právneho dóvodu, vznikol mu dlh voči
veritel‘ovi, ktorý pozostáva z prevádzkových nákladov vynaložených i~a predmet užívania
vo výške 5 338,30 eur. Uvedená suma bola stanovená na základe „Výpočtu nákladov
za služby a energie, ktorých poskytovanie je spojené s bezodplatným užívaním nebytových
priestorov“, a to podl‘a Prílohy~č. 2 k tejto dohode.

3.4 Dlžník uznáva voči veritel‘ovi svoj dlh čo do dóvodu a výšky, tak ako je uvedené v bode 3.3
dohody a zaväzuje sa zaplatif veriteľovi svoj dlh spósobom ďalej uvedeným v tomto článku.

3.5 Dlžník uhradí svoj dlh na základe faktúry vystavenej veriteľom na číslo bankového účtu
uvedené v záhlaví faktúry pričom zmluvné strany berú na vedomie, že fakturovaná suma sa
ku koncu účtovného roka/obdobia móže zmenit‘ vzhl‘adom na prípadné zmeny spósobené
vyúčtovaním zo strany dodávatel‘ov služieb a energií.

3.6 Faktúra za obdobie podl‘a bodu 3.1 tohto článku dohody bude veritel‘ovi vystavená
najneskór do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Splatnost‘
faktúry je štrnást‘ (14) dní odo dňa jej vystavenia.

3.7 Účastníci dohody vyhlasujú, že uzavretím tejto dohody považujú všetky svoje sporné práva
a povinnosti špecifikované v bode 3.1 a 3.3 tohto článku dohody v celom rozsahu
za urovnané.

Článok4
Závereěné ustanovenia

4.1 Vzt‘ahy medzi účastníkmi dohody, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa nadia
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

4.2 Neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto dohody sú:
Príloha č. 1 „Podlahová plocha kancelárskych pniestorov“
Príloha Č. 2 „Výpočet nákladov za služby a energie, ktorých poskytovanie je spojené

s bezodplatným užívaním nebytových priestorov“

4.3 Táto dohoda nadobúda platnost‘ dňom podpisu oboch účastníkov dohody a účinnost‘
nadobúda dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopIňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony.

4.4 Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) si ponechá veriteľ a jeden
(1) rovnopis dostane dlžník.
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4.5 Účastníci dohody vyhlasujú, že obsah tejto dohody je prejavom ich slobodnej a vážnej vóle,
že dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, dohodu si
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za veritel‘a: Za dlžníka:

V Košiciach, dňa: 19 10 2021 V Košiciach, dňa: ~g, OKT. 2021
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Ing. D jela Ritterová Bc. edviga Machayová, MBA
hlavná inšpektorka práce generálny riaditeľ


