
DOHODA 
o refundácii prevádzkových nákladov č. 01/2018/OEaMM 

  
 

I. 
Účastníci dohody 

Účastník č.1 : 

Názov:   Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo 
Sídlo:   Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpené:  Ing. Tibor Tóth – riaditeľ VPS  
IČO:   30232392                                                              (ďalej len účastník č.1) 
 

Účastník č.2: 

Názov:   Mesto Fiľakovo 
Sídlo:   Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpené:  Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 
IČO:   00316075                                                              (ďalej len účastník č.2) 

 

uzatvárajú túto dohodu o refundácii prevádzkových nákladov.  
 

II. 
Preambula 

 
Mesto Fiľakovo poskytuje obyvateľom mesta sociálnu službu - terénnu sociálnu prácu 
v rámci realizácie projektu Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I.   

III. 
Predmet a účel dohody 

 
1. Predmetom tejto dohody je refundácia prevádzkových nákladov za plnenia spojené 

s užívaním priestorov kancelárie Terénnej sociálnej práce vo Fiľakove a to spôsobom, že 
účastník č.2 prevádzkové náklady refunduje účastníkovi č.1 v lehotách dohodnutých 
v tejto dohode. 

2. Miestom poskytovania služieb sú nebytové priestory v budove súp.č. 1779, orientačné 
číslo 49B, parc. č. 1929 v areáli športového ihriska vo Fiľakove. 

IV. 
Spôsob refundácie nákladov 

 
1. Na základe vzájomnej dohody medzi účastníkmi dohody sa náklady fakturujú 

dohodnutým mesačným paušálnym poplatkom takto : 
- Náklady na teplo: 35,15 € 
- Náklady na elektrickú energiu: 47,30 € 
- Vodné a stočné: 1,51 € 

2. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje posledný deň ukončeného mesiaca, 
a v prípade vysťahovania kancelárie TSP deň vysťahovania kancelárie TSP. 
 

3. Splatnosť vystavenej faktúry účastníkom č.1 je 14 dní odo dňa jej doručenia. Za deň 
úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet účastníka č. 2. 

 
V. 

Platnosť dohody 
 

Táto dohoda sa uzatvára od dni účinnosti dohody na dobu neurčitú a je možné ju ukončiť 
písomnou dohodou, alebo výpoveďou účastníkov dohody. Výpovedná lehota je 1 mesiac 



a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi dohody 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie na web stránke mesta Fiľakovo. 

2. Spôsob refundácie nákladov podľa č. IV. sa vzťahuje aj na obdobie od 17.5.2018 – 
30.9.2018.   

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto dohode musia byť urobené písomne formou 
dodatku k tejto dohode po vzájomnej dohode oboch jej účastníkov. 

4. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom účastník č.1 a účastník č.2 si preberú po 
dvoch vyhotoveniach. 

5. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 
oboznámili, pričom všetky ustanovenia dohody sú im zrozumiteľné, a že všetky 
ustanovenia dohody dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu 
účastníkov dohody, ktorá nebola prejavená ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo účastníci dohody svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

Vo Fiľakove dňa 12.09.2018 

 
 
Účastník č.1 :       Účastník č.2 : 
Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo   Mesto Fiľakovo 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................ 
             Ing. Tibor Tóth  v.r.                              Mgr. Attila Agócs, PhD. v.r. 
               riaditeľ VPS                          primátor mesta 


