
2. Nájomca Meno a priezvisko zamestnanec

NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzatvorená v súlade so zákonom č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých
pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení
neskorších predpisova § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov

č. KRPZ-KE-E02-7-62/2010

Čl. l.
Zmluvné strany

1. Prenajímatel' SR - Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho č. 8, 041 02 Košice

V zastúpení pplk. JUDr. Jana Baranová
riaditel'ka KR PZ v Košiciach

Bankové spojenie Štátna pokladnica

Číslo účtu 7000173114/8180
7000173173/8180

a

IČO

DIČ

735868

2020966255

Adresa

-
Rodné číslo

Variabilný symbol

Počet členov domácnosti
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Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu služobný byt č.
I Košiciach s podlahovou plochou bytu 82,67

m2. --

2. Uvedený byt je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Košiciach nachádzajúci sa v katastrálnom území, .

. --== _ . Ide o byt l. kategórie,Ktory sa SKladá
z 3 izieb s pns usenstvom a pivnicou vsuteréne. -

3. Prenajímatel' odovzdáva byt v stave spôsobilom k riadnemu užívaniu podl'a protokolu
o prevzatí a odovzdaní služobného bytu s popisom o technickom stave a vybavení bytu.
So stavom bytu sa nájomca oboznámil a nemal voči nemu žiadne výhrady.

Čl. III.
Doba nájmu

1. Nájom služobného bytu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy je viazaný na trvanie
služobného pomeru nájomcu v policajnom zbore SR.

2. Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od doby účinnosti tejto nájomnej
zmluvy do ukončenia služobného pomeru, najdlhšie do 31. 12. 2013.

3. Dobu nájmu možno predlžit' len za trvania služobného pomeru nájomcu písomným
dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

Čl. IV.
Platby za užívanie bytu

1. Nájomca služobného bytu je povinný platiť prenajímatel'ovi počnúc dňom účinnosti tejto
nájomnej zmluvy mesačne nájomné za užívanie služobného bytu v celkovej
výške 89,22 € (slovom osemdesiatdeväť eur dvadsaťdva centov).

2. Nájomca je povinný nájomné za užívanie služobného bytu v celkovej výške 89,22
€/mesiac poukázať mesačne vždy do 15-teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
na účet prenajímatel'a ( č. ú.: 7000173114/8180 ) Štátna pokladnica pod variabilným
symbolom VS Ak nájomca nezaplatí nájomné v lehote dohodnutej s
prenajímatel'om, je povinný zaplatiť prenajímatel'ovi poplatok z omeškania vo výške
1 promile za každý deň omeškania až do zaplatenia, najmenej 0,83 € za každý i začatý
mesiac omeškania.

3. Zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu v zmysle platného mesačného
zálohového predpisu platieb, ktorý vypracuje správca obytného domu v zmysle zmluvy
o výkone správy č. KRP-6-6/EO-2006, je nájomca povinný poukázať mesačne vždy do
15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet správcu SPRÁVA DOMOV
Košice, s.r.o. č.ú.: 2624710931/1100, Tatra banka a.s .. V prípade omeškania so
zálohovými platbami za služby spojené s užívaním bytu je nájomca povinný zaplatiť
správcovi poplatok z omeškania vo výške 1 promile za každý deň omeškania až do
zaplatenia, najmenej 0.83 € za každý i začatý mesiac omeškania.

4. Mesačné platby nájomného a služieb spojených s užívaním služobného bytu budú
realizované formou trvalého príkazu z osobného účtu nájomcu , alebo poštovou
poukážkou.
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5. Po uplynutí roka, vykurovacieho obdobia, zálohové platby za služby spojené s
užívaním bytu vyúčtuje správca bytového domu SPRÁVA DOMOV Košice podl'a
skutočných nákladov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Nájomné za užívanie bytu je určené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR zo
dňa 23.4.2008 Č. 01/R/2008 a v zmysle Usmernenia MV SR č.p.: KVSU-341/2009 zo
dňa 26.10.2009 t. j. za m2 obytnej plochy 90% z max. ceny 1,12 € a za m2 vedl'ajšej
plochy 90% z max. ceny 0,52 €.

7. Skutočnosti rozhodné pre zmenu úhrady za služby spojené s užívaním bytu je nájomca
bytu povinný písomne oznámiť do jedného mesiaca správcovi bytového domu. Zmenu
vo výške úhrady vyznačí správca v mesačnom zálohovom predpise platieb.

8. V prípade zvýšenia nájomného v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi,
prenajímatel' upraví výšku nájomného a túto zmenu vyznačí v evidenčnom liste.
Správca domu má právo zmeniť výšku zálohových platieb za služby spojené s užívaním
bytu ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutí cenových
orgánov, alebo zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb.

9. Nájomca je povinný uhrádzať zvýšené platby nájomného odo dňa uvedeného v
evidenčnom liste, ktorého kópiu je prenajímatel' povinný pri každej zmene výšky úhrady
zaslať na adresu nájomcu. Nájomca je povinný uhrádzať zvýšené platby služieb
spojených s užívaním bytu odo dňa uvedeného v mesačnom zálohovom predpise
úhrad, ktorého kópiu je správca povinný pri každej zmene výšky úhrady zaslať na
adresu nájomcu.

10. Nároky nájomcu na zl'avy z nájomného pri závadách, ktoré podstatne sťažujú užívanie
bytu, ako aj úhrady za služby spojené s užívaním bytu, pokia l' ich prenajímatel' neplní
riadne a včas, upravuje Občiansky zákonník ( § 698, § 699 ).

Čl. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca bytu a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri
práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj užívať
plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

2. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prenajímatel'a vykonať v byte stavebné
úpravy alebo iné podstatné zmeny, a to ani na svoje náklady. Nájomca nie je
oprávnený prenechať byt alebo jeho časť do podnájmu.

3. Ak prenajímatel' robí stavebné úpravy na príkaz vecne príslušného orgánu štátnej
správy, nájomca je povinný umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá
nesplnením tejto povinnosti vznikla.

4. Nájomca môže vymeniť byt len s písomným súhlasom prenajímatel'a.
5. Nájomca je povinný: -

5.1. vykonávať drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a uhrádzať náklady
spojené s bežnou údržbou podl'a Nariadenia vlády SR Č. 87/1995 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov. Ak sa nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu
bytu, prenajímatel' má právo urobiť tak po predchádzajúcom upozornení sám a
vyžadovať od neho náhradu.
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5.2. bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prenajímatel'ovi opravy v byte, ktoré
má znášať prenajímatel' a umožniť mu ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu,
ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
5.3. odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám, alebo tí, ktorí s ním
bývajú. Ak sa tak nestane, prenajímatel' má právo po predchádzajúcom upozornení
závady a poškodenia odstrániť a vyžiadať od nájomcu náhradu účelne
vynaložených nákladov.
5.4. po skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť služobný byt prenajímatel'ovi
podl'a protokolu o prevzatí služobného bytu. Zistené poškodenia je nájomca
povinný odstrániť, alebo uhradiť vynaložené náklady do 1 mesiaca odo dňa ich
vynaloženia.
5.5. v prípade rozvodu manželstva nájomcu a zániku nájomného pomeru podl'a čl.
VI. tejto zmluvy sú osoby, ktoré s nájomcom obývajú služobný byt, povinné sa
z bytu vysťahovať do 7 dní od ukončenia nájmu, pokial' sa s prenajímatel'om
písomne nedohodne inak. Tieto osoby nemajú nárok na bytovú náhradu.

6. Prenajímatel' je povinný:

6.1. zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu
6.2. včas odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu alebo ohrozujúce
výkon práva, inak má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení
prenajímatel'a prekážky v nevyhnutnej miere odstrániť a požadovať od neho
náhradu vynaložených nákladov. Právo na náhradu škody musí u prenajímatel'a
uplatniť bez zbytočného odkladu. Ak právo neuplatní do šiestich mesiacov od
odstránenia chýb, právo zanikne.
6.3. vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte iba s písomným
súhlasom nájomcu. Tento súhlas možno odoprieť len z vážnych dôvodov.
6.4. prenajímatel' je povinný po uplynutí úložnej lehoty v zmysle nariadenia Ministra
vnútra SR č. 65/2003, ktoré bolo zrušené nariadením Ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 43/2010 s účinnosťou od 1.3.2010 o vyraďovaní registratúrnych
záznamov, zabezpečiť skartáciu písomných materiálov obsahujúcich osobné údaje
nájomcu. Nájomca udel'uje súhlas podl'a § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním
osobných údajov.

Čl. VI.
Skončenie nájmu

1. Nájomný pomer zanikne:
a) uplynutím času, na ktorý bol dojednaný
b) písomnou dohodou zmluvných strán
c) písomnou výpoveďou v zmysle § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom
znení s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

2. Ukončenie služobného pomeru nájomcu v Policajnom zbore SR je nájomca povinný do
5 dní písomne nahlásiť ekonomickému odboru KR PZ v Košiciach ako aj všetky zmeny
rozhodné pre ukončenie nájmu.
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Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

3. Nájomca je povinný do 7 dní od ukončenia nájmu uvol'niť služobný byt, pokia l' sa
s prenajímatel'om nedohodne inak.

4. Pri zániku nájmu dohodnutého na dobu určitú nájomca nemá nárok na bytovú náhradu.

1. Ostatné práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne
platnými právnymi predpismi.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných
očíslovaných dodatkov, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými
stranami stanú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

3. Nájomná zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých 2 sú určené pre prenajímatel'a
a 2 pre nájomcu.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
podpísali. Svojim podpisom potvrdzujú, že zmluvu uzatvorili dobrovol'ne, slobodne,
vážne a že nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť podl'a § 47a ods.1 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Podl'a § 47a ods.1 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy alebo od udelenia
súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejní,
platí že k uzavretiu nedošlo.

V Košiciach dňa 1 O JAN, 2011

r za prehajímatel'a f l'nájomca

pplk. JUDr. Jana Baranová
riaditeľka

Krajského riaditel'stva PZ v Košiciach

•
•


