
DOHODA  
o ukončení Nájomnej zmluvy č. NZ-DD-2013/2012 zo dňa 10.07.2013 

  
Zmluvné strany 

 
1. Požičiavateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
v zastúpení:                pplk. Mgr. Simona Vanková, riaditeľka Centra podpory Banská      
                                    Bystrica, na základe plnomocenstva č. KM-OPS4-2018/001604-  
                 166 zo dňa 11.05.2018 
IČO:                           00 151 866 
bankové spojenie:     Štátna pokladnica 
číslo účtu:                  7000180023/8180 
IBAN:                         SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
adresa na doručovanie:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
                                          Centrum podpory Banská Bystrica 
                                          Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
 
2. Vypožičiavateľ:  Dom Matice Slovenskej v Banskej Bystrici 
Sídlo:                          Ul. Horná 21, 974 01 Banská Bystrica         
Zastúpený: Mgr. Marek Hanuska, riaditeľ 
IČO: 00179027 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN:SK28 7500 0000 0040 0786 8337 
(ďalej len „nájomca)  
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 
 

I. Článok  
Predmet dohody 

 
1.1 Zmluvné strany ktoré sú účastníkmi Nájomnej zmluvy č. NZ-DD-2013/2013 zo dňa 
10.07.2013, ktorej predmetom je bezodplatné vypožičanie nebytových priestorov 
v administratívnej budove nachádzajúcej sa na ulici Študentská č. 12, Zvolen, súpisné číslo 
2084, na parcele č. 711/2, vedená v katastri nehnuteľností  na LV č. 7382 vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR:  
 
-  miestnosť č. 421 o výmere 15,10 m², nachádzajúca sa na 4. poschodí budovy 
 
1.2 Účastníci spoločne vyhlasujú, že v súlade s Čl. IV bod 4.2 sa dohodli na ukončení vyššie 
uvedenej Zmluvy ku dňu 30.06.2018 a v uvedený deň súčasne dôjde aj k protokolárnemu 
odovzdaniu a prevzatiu predmetu nájmu. 
 
1.3 Nájomca sa týmto zaväzuje, že prenajímateľovi uhradí všetky svoje záväzky, vyplývajúce 
z ukončeného zmluvného vzťahu súvisiace s užívaním nebytových priestorov.  

 
 



II. Článok  
Záverečné ustanovenia 

 
2.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Faktické 
užívanie nebytových priestorov končí dňa dohodnutým v čl. I bod 1.2. 
 
2.2 Právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou a právny režim, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov.  
 
2.3 Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 
požičiavateľ aj vypožičiavateľ obdrží dve (2) vyhotovenia.  
 
2.4 Účastníci Dohody boli s jej obsahom riadne oboznámení, neuzatvárajú ju v tiesni, 
porozumeli jej a na znak ich slobodnej a vážnej vôle a súhlasu ju podpisujú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa:                                              V Banskej Bystrici, dňa: 
 
 
 
 
Prenajímateľ:                                                                       Nájomca: 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................  ............................................................ 
     pplk. Mgr. Simona Vanková     Mgr. Marek Hanuska 
          riaditeľka  CP BB                         riaditeľ 


