
 

Dohoda č. 569/2011 
o užívaní nebytových priestorov 

a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním 

uzavretá medzi účastníkmi : 

Poskytovateľ : P ANSOPHIA, n.o., Spoločnosť pre vedu a vzdelanie 
Rybárska 18 

Užívateľ: 

911 Ol Trenčín 
štatutárny orgán : Ing. Karin Havierová 
IČO: 37923374 

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9 
845 28 Bratislava 
štatutárny orgán: riaditeľ- RNDr. Ladislav Brimich, CSc. 
IČO : 00586935 

Čl. I 
Účel dohody 

l. Dohoda sa uzatvára za účelom zriadenia detašovaného pracoviska Geofyzikálneho ústavu 
SA V pre pracovníka vykonávajúceho práce a povereného plnením úloh pre Geofyzikálny 
ústav SAV. 

Čl. II 
Predmet dohody 

l. Predmetom dohody je bezodplatné využitie priestorov v sídle poskytovateľa. 

2. Priestory sa nachádzajú v administratívnej budove na ulici Rybárska 18, Trenčín. Jedná sa 
o kancelárske priestory o rozlohe 15 m2 miestnost' číslo ··*···· a laboratórium o rozlohe 24m2 

• t' v' l ~ rrnestnos c1s o ....... . 

Čl. III 
Doba účinnosti dohody 

l. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Účinnost' dohody skončí dohodou účastníkov alebo výpoveďou doručenou druhej strane. 

3. Výpovedná lehota je 30 dní, počnúc nasledujúcim dňom po doručení výpovede. 

Čl. III 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

l. Užívateľ sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu priestorov a udržiavať ich v stave spôsobilom 
na užívanie. Potrebu opráv, ktoré presahujú rámec bežnej údržby, je povinný neodkladne 
oznamovať poskytovateľovi, inak užívateľ zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením 
povinnosti vznikla. 



 

2. Užívateľ sa zaväzuje nevykonať bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa 
stavebné úpravy priestorov. Užívateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so 
zmenou na veci len v prípade, ak poskytovateľ dal predchádzajúci písomný súhlas so 
zmenou a súčasne sa zaviazal uhradiť tieto náklady. 

3. Užívateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi kontrolu využívania priestorov a sprístupniť 
mu priestory za účelom vykonania preventívnych prehliadok, napr. revízie elektroinštalácie 
apod. 

4. Obaja účastníci dohody sa dohodli, že užívateľ si bude v priestoroch zabezpečovať 

povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem v oblasti požiarnej 
ochrany, BOZP, hygieny, resp. iných špecializovaných oblastí sám na vlastné náklady 
a nebezpečie. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať pri užívaní priestorov príslušné hygienické, 
bezpečnostné, požiarne a iné predpisy platné u poskytovateľa. 

5. Poskytovateľ zabezpečuje elektrorevíziu a požiarnu ochranu v spoločných priestoroch -
revíziu ručných hasiacich prístrojov a hydrantov. 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť je od 
1.3.2011 

2. Ustanovenia tejto dohody možno zmeniť iba na základe vzájomného súhlasu oboch 
účastníkov, formou písomného dodatku. 

3. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dva 
exempláre. 

4. Účastníci dohody uzatvorili dohodu slobodne a vážne, znenie dohody im je zrozumiteľné 
a na znak súhlasu dohodu podpísali. 

V Trenčíne, dňa .1.:~.~.:~f1 

PANSOPHIA,n.o. 
Spoločno1ť pre vedu a vzdt>l~nl~ 

·········· ············································· 
za poskytovateľa 
Ing. Karin Havierová 

V Bratislave, dňa ... 1.~ .. ~.:.:::.~11 
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