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Zmluva o nájme nebytových priestorov č.B12011103470
uzatvorená podl,a zákona č, 116/]990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov l, znení
neskorších predpisov, zákona }Ýárodnej rady Slol,enskej republik}) č. 278/]993 Z. z. o správe

majetku štátu v znení neskorších predpisov a podl,a zákona č, 40/1964 Zb. občiansl<y
zákonník v znení neskoršíclt predpisov

Prenajímatel':

Čt. t.
Zmluvné stranv

SR - obvodný úrad Košice - okolie
Sídlo: Hroncova 13,040 92 Košice
Zastupený: Ing. Milan Rabatin, prednosta
ICO 42097011
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Císlo účtu: 7000298849/8180 - sluŽby

]000333296/8 1 80 - náiomné

Slovenská stavebná inšpekcia
Sídlo: Lamačská cesta 8,811 04 Bratislava
Zastupená: Ing. Rudolť Kovačka
ICO: 30794021
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Císlo účtu: 7000404453/8180

Nájomca:

Čt. n.
Predmet zmluw

obvodný úrad Košice . okolie je .o.u,,"o- nehnutel'ného majetku štátu
administratívnej tludovy súp. č. 10541, postavenej na parc. č.261611, nachádzajúcej sa
na Hroncovej ul. č. 13 v Košiciach' zapísanej na LV č. 13671 pre obec Košice - Sever,
k. ú. Severné Mesto. Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajice Sa
v predmetnej administratívnej budove o celkovej výmere podlahovej plochy 65,60 m2,
ktorétvoriakancelárie číslo 812,813, 814,815 o výmere jednej kancelárie 16,40m..

Nájomca má právo uživat, spoločné priestory v administratívnej budove, čo predstavuje
z podlahovej plochy prenajatých priestorov uvedených v bode 1 tohto článku 36,88 ml ,
spolu podlahová plocha priestorov v nájme auživani sppločných priestorov 102,48 m2 ,
čo predstavuje 2,588 oÁ z ce|kovej výnery 3 959 m, podlahovej plochy nebytových
priestorov. Z uvedeného percentuálneho podielu budú vypočítavané platby za služby
a média spojené s nájmom, okrem sluŽby spojenej s upratovaním spoločných priestorov
vyšpecifikované v prílohe číslo 1 tejto zmluvy.
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Čl rn.
Účet a doba nájmu

1. Učelom nájmu nehnutel'ného majetku uvedeného v čl. il. je zabezpečenie výkonu činností
Slovenskej stavebnej inšpekcie.

2. Majetok štátu podťa Cl' II je pre správcu dočasne prebytočnýn majetkom podfa
rozhodnutiaz37.05.2011 pod spisoqim číslom B'12011103470, vydaného vsúlade s $ 3
ods. 4 zékona Národnej rady Slovenskej republiky č. 27811993 Z. z. o správe majetku štátu
v zneni neskorších predpisov.

3. Táto zm|uva sauzatvára na dobu určitú, a to na dobu 5 rokov odo dňa nasledujúceho po
dni jej prvého zverejnenia.

4' Zm|uva podpísaná obidvomi zmluvnými stranami nadobúda platnost' dňom udelenia
súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky podfa $ 13 ods. |0 zákona o správe

I majetku štátu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.
t -

5. Túto zmluvu móže prenajímateť alebo nájomca vypovedať formou písomnej výpovede.
Dohodnutá výpovedná doba je tri mesiace azačina plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6. Vrátiť predmet nájmu je nájomca povinný v týchto prípadoch:
ď uplynutím výpovednej doby
b/ ak predmet nájmu neužíva riadne alebo v rozpore s účelom zmluvy
c/ ak sa zmluvnó strany na tom dohodnú
d) po uplynutí doby nájmu.

cl. Iv.
Výška nájomného

I' 
1. Zm|uvné strany sa vsúlade so zákonom ě, 1811996 Z. z. o cenách vzneni neskorších
predpisov vzájomne dohodli na cene nájmu za prenájom nebýových priestorov uvedených
včl. IIbode 1. nasledovne:

- za 1m2 prenajatého nebytového priestoru vo výške 8,29 €/ rok

tj. výmera prenajatého nebytového priestoru 65,60 m2 x8,29 €:543,82 €/ rok

2. Zm|uvné strany sa dohodli, že nájomca bude dohodnuté ročné nájomné platiť mesačne vo
výške

11 x 45'32 €, lx 45'30 €

na účet prenajímatefa č. účtu: 700033329618180 prostredníctvom Štátnej pokladnice. Na
platobný pnkazuvedie ako variabilný symbol svoje IČo.



Čl. v.
Platby za služby a média spojené s nájmom

l. Prenajímate|, zabezpečí nájomcovi tieto sluŽby súvisiace s dočasným uživanimpredmetunájmu: dodávka elektrickej energie, vodného.a stočnélto, odvoz oďpadu, stróžnu slui,bu,bežnú údržb u, upratovanie spo Iič n1c h priestorov.
2, Zm|uvné strany sa dohodli' že prenajimatel, zaprenajaté priestory bude uhrádzat' mesačnezálohové platby za s|užby spojené s nájmom .'ueaáe v bode 1 tohto článku a mesačnézálohové platby určené u p'itot'. e. i tejto zmňvy' okrem upratovania spoločnýchpriestorov, ktoré sú určené na zák\ade.podieíu prenajatej podlahovej plochy k podlahovejploche všetkých kancelárskych, spolóčných prie.io.o,. objekfu ; to percentuálnympodielom 2,5880Á z fakturovanej sumy dodávatei'a.
3. Zm|uvné strany sa dohodli, že prenajímatel' bude uhrádzat, mesa čne zá|ohové platbyza upratovanie spoločných priestorov ' ktoré sú určené percentuálnym podielo m 2,67 oÁ

z fakturovanej sumy dodávatel'a, vyšpecifikované v prílohe číslo l tejto zmluvy.
4. Výška a rozpis zá|ohoých platieb za prevádzkové náklady spojené s uŽívaním predmetunájmu spolu so špecifikáciou predmetu nájmu nebýových p.ié,to.o,, sú uvedené v príloheč.1, ktorá tvorí neoddelitel'nú iúčast' tejrc ;m\uvy.
5' Dohodnutá výška prevádzkových náklad ov za sluŽby spojené s užívaním predmetu nájmuuvedených vprílohe č.1 tejto zm|'uvy bude íp.u.,o'uná jednostranne zo stranyprenajímatel'a v súvislosti so zvýšenim 

""ny 
'uitupných médií, čo nájomca beriena vedomie.

6. Nájomca užíva| predmet nájmu od 0l . 06. 2011 do účinnosti tejto zm|uvy bez zmluvnéhovzťahu a zavázuje sa zaplatit, úhradu za uživanie nebytových priestorov v sume podl,ačlánku IV zmluvy a za' s|užby spojené s uŽívaním týchto priestorov v percentuáInompodiele uvedenom v bode 2 a 3 toitó článku z vynaložen;7cn nanaa ov za služby v tomtoobdobí, a to do |4 dni od doručenia faktúry p..nu1-uá'o-'
7. Výčtovanie výšky rozdielu medzj poukazovanýni mesačn;imi zálohovými úhradamia skutočným odberom na zák|ade faktúr od dodávátel'ov sluŽiet, ktoré vzniknú v priebehuzúčtovacieho obdobia sa uskutoční raz ročne, a to vnasledujúcom kalendárnom rokuv mesiaci máj. Nájomca sa zavázuje uhradit' na účet prenajímatel,a prípadný nedoplatokdo 14 dní od oznáme.niajeho výšky' ak sa zmluvné strany nedohodnú inul. r."nuiímatel, sazavázuje vrátiť na účet najomcu prípadný preplatok ďo la dní po ,,ykonaní celkovéhozučtovania' ak sa' zm|uvné strany neaonodnů inat. ptatuy sa povaŽ uju zauhradené dňomich pripísania na účet.

s. Úhrady za nájomné a poskýovanie sluŽieb spojených s nájmom sú splatné do 14 dní oddoručenia faktúry vystavenej prenajímatefom.
9, Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s úhradou za poskytovanie služiebspojených s nájmom do omeškania, zavázuje sa zap|atiť prenajímateťovi úrok z omeškaniapodl'a platných zákonných ustanovení. vyš\a riroilo.r, podl,a Ňariadenia vlády Slovenskejrepubliky č.87/19,9-5 7,. z,, ktor]ý'rn sa vykonáva.iri nlektoré ustanovenia občianskehozákorníkav zneni Nariadenia v|ády ě. 586i2OO8 Z, z.;" 

" 
s percentuálnych bodov vyššiaako základná úroková 

.sadzbaEurópskej centrálnej b u*y plut,ak prvému dňu omeškania splnením peňaŽného dlhu.

l0. Nájomca berie na vedomie' že výška nájomného bude každoročne prehodnotenáv závislosti od výoja inflácie.
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Čt. v.
Práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

Prenajímateť je povinný odovzdat'predmet nájmu nájomcovi v stave spÓsobilom na riadne
uživanie.

Nájomca je povinný chrániť majetok v nájme pred poškodením, alebo zničenim. Zmeny
na nehnutel'nom majetku štátu (stavebné úpravy) móže nájomca vykonávať na vlastné
náklady len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateÍa a bez nároku na
vrátenie nákladov po ukončení nájmu.

Nájomca je povinný:

ď akékol'vek poruchy na technickom zaiadení v prenajatých priestoroch bezodkladne
oznámit, prenajímateťovi, drobnú údrŽbu a opravy vykonáva nájomca vlastnými
zamestnancami,

b/ školiť novoprijatých zamestnancov o B)ZP a Po,

c/ vykonávať opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov s overením
znalostí oBoZP a Po,

d/ označit, priestory v nájme' najmá so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
a Vypracovat' príslušnú dokumentáciu podfa zákona NR SR č. 31412001 Z' z,
o ochrane pred požiarmi.

Prenajímatel' a nájomca sa dohodli na vývorení spoločnej požiamej hliadky, ktoru zriadi
prenajímatef.

Vpracovných dňoch je vstup do budovy možný od 600 hod do 1830 hod.
Mimo úradných hodín a v dňoch pracovného pokoja je pohyb osób v budove zakázaný.Yo
výnimočných prípadoch mimo stanovených hodín je prítomnost' na pracovisku možná|en
so súhlasom prenajímatel'a.

Nájomca zodpovedá prenajímateÍovi za škodu, ktoru spósobia jeho zamestnanci alebo iné
osoby na predmete nájmu v súvislosti s prevádzkou nájomcu.

Nájomca nie je oprávnený prenechat' predmet nájmu do nájmu, podnájmu alebo
výpožiěky.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je známy stav prenajímaných nebytových priestorov ku
dňu uzatvoreniazmlur,y.

9. Nájomca je oprávnený uživať predmet nájmu v rozsahu a spÓsobom dohodnutýn v
zmluve, v súlade s prevádzkovým reŽimom, udržiavat, ho v stave, ktoý zodpovedá povahe
a účelu nájmu a po skončení nájmu ho vrátit'v stave, v akom ho prevza| s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie. Nájomca nemá povinnost'dať do póvodného stavu predmet nájmu,
ak stavebné úpravy boli vykonané so súhlasom prenajímatefa.
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C l. vI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a dodatky k tejto zmluve o nájme moŽno vykonať písomnou formou po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami

všeobecne záváznýcb právnych predpisov.

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch zktoých obidve zmluvné strany dostanú

dva rovnopisy a jeden rovnopis je určený pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky'

4. Zm|uvné strany súhlasia, žetáto zm|uva bude prístupná tretím osobám a to v Centrálnom

registri zm|úv,ktoý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky a v obchodnom vestníku.

5. Zmluva jeuzavtetáprejavením súhlasu s celým jej obsahom a podpisom zmluvných strán.

6. Zm|uvné strany prehlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že tuto zmlulrr uzatvorili

dobrovoťne' slobodne, vážne a bez prítomnosti tiesne.t t  ' \

;ý
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V Košiciach, 2L 08. 2011
Za prenajimateťa:

! r_

Ing. Milan Rabatin
prednosta
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Zanájomcu:
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Ing. Rudolf Kovačka
riaditel'
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Príloha č. 1

Slovenská stavebná inšpekcia - predmet nájmu nebytové priestory:

Celková ýmera budovy obvodného úladu Košice.okolie na Hroncovej 13 v Košiciach je 3 959 rď
Výmera všetkých kancelrárií je 2 576 m.
Výmera všetkých spoločných priestorov je 1 383 ď / 150 kancelárií v budove - 9,22 m, pripadá na
každi kanceláriu zo spoloěných priestorov
Výmera pre ,'malú.. kanceláriu 16,4 nl + g,22 m2 1st; spo|u 25,62 rtř
Výmera pre ,,vel1ni.. kanceláriu 28 nJ + g,22 Í# (SP) spolu 37,22 tÝ

S.poschodie:

Kancelária č).8I2 - 815 (4 x 76,40 m2) spolu 65,60 Í#
Spolu 8. Poschodie v nájme : 65,60 rď

U živ anie spoloěných priestorov:
Kancelária č.812 - 815 (4 x9,22 m2) s^polu 36,88 m2
Spolu 8. Poschodie v uživaní:36,88 m.

Spolu v nójme a užívaní: 102,48 m2

Percentuálny podiel nákladov mimo upratovania spoločných priestorov pre Slovenskú stavebnú
inšpekciu z celkovej výmery je2,588 oÁ.

Upratovanie spoločných priestorov

- celková podlahová plocha spoločných priestorov -1 383 m2
- podlahová plocha spoločných priestorov v uživani ( 4 kancelárie x9,22 m2(SP /kancelária) : 36,88 m2

Percentuálny podiel upratovania spoločných priestorov pre Slovensku stavebnú inšpekciu je 2,67 oÁ

z fakturovanej čiastky za I m, l 0,456 € s DPH.
Rekapit]rlácia fakturácie upratovania spoloěných priestorov:
1383 m, x0,456 € :  630,65 €  z toho 2,67 oÁ: 16,84 €I
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Špecifikácia mesačných zálohových platieb:

Prenajímatel': "'-..' 
il .

. _  \
Ing. Milan Rabatin

prednosta

Nájomc a :

rltl /
Ing. Ruoolf Kořačka

riaditel'

Službv celkové mesačné nák|adv 2,588 7o podiel
Tepelná energia I521 € 39"36 €
Elektrická energia l  500 € 38.82 €
Vodné. stočné 400 € l 0 "35 €
Odvoz odpadu 207,90 € 5 '38 €
Strážna sluŽba 2 023,92 €

podl'a odpr. hodín, l hodina 4,199 €
s DPH. mesačne cca 482 hodín

52,38 €

Udržbabudow 500 € 12.94 €
Služba Celkové mesačné nák|adv 2,67 oÁ podiel
Upratovanie spoločných
priestorov

630,65 € |6,84 €

Náiomné mesačné platbv
Nájomné I - 11 mesiac -

12 mesiac
45,32 €
45.30

sPoLU mesačné zá|ohvz 6 783,47 € 221.39 €
Celkové ročné nákladv 8| 40T.64 € 2 656.66 €

ímafe|':


