
DODATOK č.2 
k Zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 2012/3300/2093 

uzavretej dňa 21.08.2012 

Prenajímateľ: 
Obchodné meno: 
S.ídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 

BIC: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská č. 2, 842 04 Bratislava 

Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00156752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 

TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava[, oddiel Pš, vložka 32/B 

(ďalej len „prenajímatel'") 

a 

Nájomca: A v 
Dátum nar.: 
Číslo OP: 
Trvalé bydlisko: 

(ďalej len „nájomca" a spoločne s „prenajímateľom" aj len „zmluvné strany") 

Zmluvné strany v súlade s čl. IX. bod 3. Zmluvy o nájme obytnej miestnosti 
č. 2012/3300/2093, uzavretej dňa 21.08.2012 v znení Dodatku č. 1 uzavretého dňa 
18.12.2013 (ďalej len „Zmluva") uzatvárajú Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení 
nasledovne: 

Článok II. 
Predmet Dodatku č. 2 

2.1 Predmet zmluvy - ruší sa doterajšie zneníe článku II. bod 2 Zmluvy a nahrádza sa 
v celom rozsahu nasledovným znením: 

„Predmetom zmluvy je nájom 1 obytnej miestnosti v apartmáne č. s príslušenstvom 
(kuchynka a kúpeľňa) o výmere 65 m2 nachádzajúcej sa na l/. poschodí 
v administratívnej budove prenajímateľa na !, bližšie 
špecifikovanej v bode 1 tohto článku zmluvy (ďalej len „ obytná miestnost"'). ' 
miestnosť je vybavená zariadením podľa Prílohy č. 1 zmluvy (ďalej len „z i/iJenie ~ 
a spolu s obytnou miestnosťou ďalej len „predmet nájmu"). Prílo Jf. č. 1 je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 



2.2 Cena nájmu, jej splatnost' a spôsob jej platenia - ruší sa doterajšie znenie článku IV. 
Zmluvy a nahrádza sa v celom rozsahu nasledovným znením: 

„ 1. Nájom obytnej miestnosti je odplatný. Nájomné sa platí mesačne vopred. Nájomca 
bude uhrádzať nájomné, platby za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 
a platby za dodávku médií spolu vo výške 157,50 Eur mesačne (slovom: 
jednostopäťdesiat sedem Eur pätäesiat centov), a to na základe faktúry prenajímateľa 
vystavenej do 5-teho dňa príslušného mesiaca, na ktorý sa nájom poskytuje. 

Cena nájmu pozostáva z týchto položiek: 

a) platba za nájomné vo výške 101 Eur mesačne, (slovomjednostojeden Eur) 
b) platba za dodanie médií. ktoré sa prenajímateľ zaväzuje zabezpečiť od 

vlastného dodávateľa médii, t. j. dodávka tepla a vody, dodávka el. energie, vo 
výške 30,50 Eur mesačne, (slovom tridsať Eur päťdesiat centov) 

c) platba za služby spojené s nájmom, t. j. opravy, údržba, upratovanie, káblová 
televízia, ktoré sa prenajímateľ zaväzuje zabezpečiť od vlastného dodávateľa, 
ako aj prenájom zariadenia a inventára vo výške 26 Eur mesačne, (slovom 
dvadsaťšesť Eur) 

2. K cenám uvedeným v bode 1. písm. b) a c) tohto článku bude pripočítaná DPH podľa 
platných daňových predpisov v čase zdaniteľného plnenia. 

3. Nájomca je zamestnancom prenajímateľa, zmluvné strany v zmysle § 131 ods. 3 
Zákonníka práce č. 31112001 Z. z. v platnom znení sa dohodli na uhrádzaní 
nájomného vykonávaním pravidelných mesačných zrážok zo mzdy nájomcu v prospech 
prenajímateľa vo výške dohodnutej v bode 1 tohto článku na účet uvedený v článku I 
tohto dodatku. 

4. Faktúra je splatná ku dňu splatnosti mzdy, t. j. v deň poukázania mzdy nájomcovi 
podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej s prenajímateľom. V čase uzatvorenia tohto 
dodatku je to 11-ty kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa 
mzda vypláca. 

5. V prípade, že zo strany prenajímateľa nastane posun výplatného termínu, nebude sa 
faktúra považovať za neuhradenú v lehote splatnosti. 

6. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu nájmu v prípade zmeny cien 
energií, vodného, stočného a služieb automaticky a tiež v prípade zmeny počtu 
prechodne ubytovaných osôb. Táto zmena nepodlieha povinnosti uzatvorenia 
písomného dodatku medzi zmluvnými stranami. Prenajímateľje povinný o tejto zmene 
informovať nájomcu formou písomného oznámenia najneskôr 14 dní pred jej 
účinnosťou. 

7. Cena za spotrebu elektrickej energie je vrátane spotrebnej dane v zmysle zákona 
č. 60912007 Z. z. o spotrebnej dani z uhlia, elektriny a zemného plynu v platnom 
znení. " 

2.3 V článku IX. Záverečné ustanovenia - ruší sa doterajšie znenie článku IX. bodu 9 
Zmluvy a nahrádza sa v celom rozsahu nasledovným znením: 

„ 9. Prílohou tejto zmluvy sú: 
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Príloha č. 1 - Zoznam zariadenia obytnej miestnosti é. 315 
Príloha č. 2 - Ubytovací a návštevný poriadok" 

Článokill. 
Záverečné ustanovenia Dodatku č . 2 

l. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.2 dotknuté, zostávajú 
v platnosti nezmenené. 

2 . Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

3. Nakoľko prenajúnateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 21 112000 z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, 
že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, 
ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám v§ Sa a§ Sb. Za tým účelom nájomca udeľuje prenajímateľovi súhlas na 
vykonanie potrebných právnych úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených 
dokumentov. 

4. Dodatok č.2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jeden podpísaný exemplár. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im 
jasné a zrozumiteľné, pričom v plnom rozsahu vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu 
zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

6. Prílohou k Dodatku č.2 je: 
Príloha č. 1 - Zoznam zariadenia obytnej miestnosti č. 31 S 

V Bratislave dňa -o. 12 2014 

Prenajímateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 

Ing. Ladislav Lazár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Nájomca: 

•••••• • • •• 1 ..................... . ............. . 

A ~ 
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Inventúrny súpis majetku 

Stred. Tr . Inv.č Nazov Miest. Eviden.cena Nadob.cena Zostat.cena 
---------------------------------- ------------------------„·------------··-----------------·-·-··--------·--·······--·· 
Stredisko: 1235-UBYTOVf<A 
1235 7 1644/00 MISA NA OVOCIE 033315 365, 13 365, 13 o. 00 
1235 4 1652/00 PRACKI\ E:LECl"ROLUX 033315 588, 13 588, 13 O, 00 
1235 7 1662/00 SEDACKA 033315 640, 38 l 640,38 o. 00 
1235 3 1710/00 R.l\DIO s:JNY 033315 521 , 74 521, 74 o, 00 
1235 8 316194/00 SKRINI\ SA'INIKOVA 033315 272, 38 272, 38 o, 00 
1235 8 316527/00 SI'OL ROH 033315 129, 58 129, 58 o . 00 
1235 8 316791/00 SKRINA SS · 23 033315 187. 55 187' 55 o, 00 
1235 8 317084/00 SKRINKA NA UľERAKY 033315 285 , 47 285 , 47 o, 00 
1235 8 317086/00 BOI'NIK 033315 207 , 88 207, 88 o. 00 
1235 8 317108/00 SI'OLIK MALY KONF. 033315 161, 32 161, 32 O, 00 
1235 8 317110/00 SI'OLIK VELKY KONF. 033315 197,50 197' 50 o. 00 
1235 8 317113/00 SKRlNKA 033315 331, 61 331,61 o, 00 
1235 8 317114/00 SKRINKA 033315 331, 61 331,61 0,00 
1235 8 317119/00 POLICE 033315 66,39 66, 39 o, 00 
1235 8 317120/00 POLICE 033315 66,39 66,39 o, 00 
1235 8 317121/00 POLICE 033315 66,39 66,39 o, 00 
1235 8 317122/00 POLICE 033315 66,39 66,39 o, 00 
1235 8 317124/00 SKRINKA-VITRlNA PRESKLENA 033315 331, 28 331, 28 O, 00 
1235 8 317126/00 SI'OL JEDAL. 033315 261,24 261, 24 0,00 
1235 8 317131/00 SI'OLICKA 033315 175,60 175,60 0,00 
1235 8 317132/00 SI'OLICKA 033315 175,60 175,60 0,00 
1235 8 317133/00 SI'OLICKA 033315 175,60 175,60 0 ,00 
1235 8 317134 /00 SI'OLICKI\ 033315 175.60 175, 60 o.oa 
1235 8 317137/00 SKRINA SATNIKOVA 033315 323' 64 323, 64 0,00 
1235 8 317138/00 SKRINA SA'INIKOVA 033315 323' 64 323, 64 0 , 00 
1235 8 317139/00 KOMODA 033315 331, 61 331, 61 o.oa 
1235 8 317140/00 KOMODA 033315 331,61 331, 61 o.oa 
1235 8 317141/00 SKRlNKA 2 · DV 033315 289,29 289,29 0 ,00 
1235 8 317142/00 SKRINKA 2-DV 033315 289,29 289,29 0,00 
1235 8 317143/00 SI'OLIK NOCNY 033315 155.02 155.02 o.oo 
1235 8 317144/00 SI'OLIK NOCNY 033315 155, 02 155,02 0,00 
1235 8 317145/00 SI'OLIK PISACI 033315 192, 52 192,52 0,00 
1235 8 31714 7 /00 KONTAJNER 033315 245, 63 245, 63 0,00 
1235 8 317149/00 SI'OLICKA 033315 175,60 175,60 0 , 00 
1235 8 317150/00 SI'OLICKA 033315 175,60 175, 60 0,00 
1235 8 317151/00 POLICKA NAO POSTEL 033315 49, 79 49, 79 0,00 
1235 8 317152/00 POLICKA NAO POSTEL 033315 49, 79 49, 79 o.oa 
1235 8 318700/00 VALENDA CALUNENA 033315 70,17 70,17 0,00 
1235 7 319425/00 POSTEĽ 033315 229, 00 229, 00 119, 00 
1235 8 321120/00 Zl\UJZIA HORIZ. BIEi.A 033315 49, 79 49, 79 0,00 
1235 8 321122/00 KOBEREC 033315 162, 65 162, 65 o.oa 
1235 8 321153/00 l?OSTEUll\ BIELIZEN 033315 43 ,48 43,48 0,00 
1235 8 321168/00 ZRKADl.IO 033315 118, 17 118, 17 o.oo 
1235 8 321170/00 ZRKADW \/ELKE: 033315 65,06 65,06 0,00 
l.235 8 321172/00 VESIAK NASTENNY 033315 82, 65 82,65 0,00 
1235 8 321176/00 DVIERKA SPRO!OVE 033315 190,62 190, 62 0,00 
1235 8 321178/00 SADA VESIACIKOV 033315 175,26 175, 26 0,00 
1235 8 321181/00 VESIAK 'flJVOVY 033315 60,83 60,83 0,00 
1235 8 321216/00 HODINY Nl\STENNE 033315 56,43 56,43 0,00 
1235 8 321229/00 KERAMIKA DEl<DRATIVNA 033315 49, 79 49,79 0,00 
1235 8 321230/00 KERJ\MIKI\ DE!<DRATIVNA 033315 49. 79 49,79 0,00 
1235 8 321232/00 ZEHLIACA DOSKA 033315 53, ll 53, 11 0,00 
1235 8 321234/00 KERAMIKA DEKORATIVNA 033315 38,50 38,50 0,00 
1235 7 332963/00 TELEV1ZNY PRIJll1AC PHILIPS 033315 255,00 255,00 129, 00 
1235 8 351470/00 SVIETIDLO S'IROPNE 033315 217 , 39 217. 39 0,00 
1235 a 351471/00 SVIETIDLO S'IROPNE 033315 217, 39 217 ,39 0,00 
1235 351472/00 SVIETIDLO S'IROPNE 033315 217 , 39 217' 39 0,00 
1235 351473/00 SVIETIDW S'IROPNE 033315 217, 39 217. 39 o.oo 
1235 8 391399/00 PANVICA S POKRIEVKOU 033315 42,49 42,49 0,00 
1235 8 391405/00 HRNIElC S POKRIEV'flJU 033315 35, 19 35,19 0,00 
1235 8 391406/00 HRNIElC S POKRI EVKOU 033315 35, 19 35, 19 0,00 
1235 8 391407/00 HRNI ElC S POKRIEVKOU 033315 35, 19 35,19 o.oo 
1235 e 391408/00 HRNI ElC S POKRIEVKOU 033315 35, 19 35, 19 0,00 
---------------- --- ------ --- --- --- --------------- ------------------ ---- ----- ----- --------- ---- ---- --- ----------- ------ -

12 671. 92 12 671. 92 248, 00 
---------------- --- ----- ------- --- ------------ --- -- ---------- ---- -- ---- ----- ---- ----- ----- ---- ---- -------------------- -

12 671 , 92 12 671, 92 248 , 00 



':·V Vodohospodárska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSl<A VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNll< 
llarlovesl1á č. 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava 
Zapísaný v Obct1odnom registri Okresného súdu Bratlslava 1 
Oddiel: Pš .. Vložka číslo: 32/B 
IČO: 00 156 752, té DPH: S/(2020480198 

UBYTOVACÍ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK 

1. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Tento poriadok je záväzný pre všetkých nájomcov v obytných miestnostiach v objekte na 

(ďalej aj „ objekt"). 

Nedodržanie pokynov v ňom obsiahnutých, môže mať za následok odstúpenie prenajímateľa 

od zmluvy o prenájme. 

Za prevádzku objektu a obytných miestností sú zodpovední pracovníci oddelenia služieb 3300 

(ďalej aj „oddelenie služieb")Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik (ďalej aj „VV š.p."). 

II. 

NÁJOM a UBYTOVANIE 

Oddelenie služieb uzatvorí so zamestnancom resp. inou ubytovanou osobou /"nájomcom"/ 

zmluvu o nájme. Pracovníci oddelenia služieb VV š.p. oboznámia nájomcu s týmto poriadkom, 

odovzdajú mu do dočasného užívania obytnú miestnosť s príslušenstvom, kľúče od obytnej 

miestnosti, vchodových dverí, v prípade nájmu jednogarzónky aj kľúč od spoločnej kuchynky 

a zariadenie - inventár obytnej miestnosti podľa zoznamu„ ktorý tvorí prílohu nájomnej zmluvy. 

Prevzatie potvrdí nájomca podpisom na zmluve o nájme s prílohami. 

Obytné miestnosti nájomca užíva a sú určené iba na prechodné ubytovanie. Nájomná zmluva 

neoprávňuje nájomcu prihlásiť sa k trvalému pobytu v objekte na 

Nájom obytných miestností je odplatný. 

III. 

POVINNOSTI NÁJOMCOV 

Nájomca je povinný: 

• dbať, aby nedošlo k poškodeniu, strate, alebo zničeniu prevzatého za riadenia - inventára 

a príslušenstva v obytných miestnostiach a objekte, 

• dodržiavať čistotu a poriadok v priestoroch objektu a v jeho bezprostrednom okolí, 



o bezodkladne osobne, alebo telefonicky nahlásiť každé poškodenie alebo odcudzenie 

zariadenia - inventára pracovníkovi zodpovednému za objekt 

o zachovávať nočný kľud v čase od 22.00 hod do 06.00 hod ., 

o hospodárne využívať elektrickú energiu a vodu, 

0 neodkladne ohlásiť pracovníkovi zodpovednému za objekt výskyt hmyzu alebo hlodavcov 

v objekte, 

o používať vlastnú plachtu, obliečky na vankúš a paplón, 

o uhradiť škodu spôsobenú na objekte, zariadení - inventáre a príslušenstve, 

o neodkladne ohlásiť pracovníkovi zodpovednému za objekt stratu kľúča od obytnej 

miestnosti alebo vchodových dverí a na vlastné náklady dať vymeniť zámok (náhradný kľúč 

odovzdať pracovníkovi zodpovednému za objekt), 

o úhradu za prenájom platiť bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet prenajímateľa, 

0 pri vstupe do objektu a odchode z objektu dôsledne skontrolovať uzatvorenie a uzamknutie 

hlavných vchodových dverí, 

o dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia schválené pre objekt a obytné 

miestnosti. 

Nájomcom je z a k a z a n é: 

0 presťahovať sa svojvoľne do inej miestnosti bez písomného súhlasu prenajímateľa, 

• premiestňovať zariadenie - inventár v obytnej miestnosti, resp . objekte, 

• upravovať, alebo svojvoľne meniť zariadenie - inventár, maľovky a nátery, 

• zasahovať do elektrických rozvodov, rozvodov vody, vykurovania, rozvodov káblovej televízie, 

slaboprúdových rozvodov, 

• zriaďovať antény (aj satelitné) pre príjem rozhlasu a televízie, 

• používať vlastné variče a elektrické tepelné zdroje, chladničky, práčky, resp. inú 

elektrotechniku, 

• skladovať vo všetkých priestoroch objektu predmety, ktoré neslúžia na ubytovanie (bicykle, 

motocykle), veľkorozmerné a ťažké predmety, 

• prechovávať v objekte a obytných miestnostiach zápalné a výbušné látky, látky nepríjemne 

zapáchajúce a zdravotne závadné, 

• chovať zvieratá, 

• umožniť cudzím osobám zdržiavať sa v priestoroch objektu a obytných miestnostiach mimo 

návštevných hodín, 

• svojvoľne vymieňať zámky na dverách obytnej miestnosti, 

• fajčiť v obytnej miestnosti a celom objekte. 

IV. 

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej prenajímateľ)sa zaväzuje: 

• umožniť návštevy v priestoroch objektu v obytných miestnostiach v čase návštevných hodín, 

• zabezpečiť čistotu a poriadok v spoločných priestoroch objektu (chodby, schodištia) 

a v bezprostrednom okolí denným upratovaním, 



o vykonávať údržbu a opravy objektu a obytných miestností, 

o poskytnúť lekárničku prvej pomoci na poschodí pri obytných miestnostiach, 

o poskytnúť nádobu na tuhý komunálny odpad vo vonkajších priestoroch objektu pre 

nájomcov obytných miestností s frekvenciou vyprázdňovania lx týždenne, 

0 vymaľovať a vykonať základnú opravu všetkých umývateľných povrchov raz za dva roky. 

v. 
NÁVŠTEVY 

Návštevy osôb neubytovaných v objekte sú povolené denne od 10.00 hod. do 22.00 hod„ 

Pri vstupe do objektu je návšteva nájomcu obytnej miestnosti povinná sa preukázať 

občianskym preukazom pracovníkovi zodpovednému za objekt a zapísať sa do knihy návštev. 

Nájomca je povinný osobne skontrolovať po návšteve uzamknutie hlavných vchodových dverí do 

objekt u. 

Vl. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Ubytovací a návštevný poriadok nadobúda účin nosť 1.1.2013. 

Bratislava dňa 14.6.2013 

lng:-t.1rdísrav Lazár 

generálny riad iteľ štátneho podniku 




