
Dohoda o ukončení nájmu služobného bytu 
 

 
Čl.  I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Prenajímateľ: Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 
Sídlo:  Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň 
Zastúpený: MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ 
IČO:   37954920 
DIČ:   2022037215 
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava, exp. Revúca 
Číslo účtu: 55237582/0200 
IBAN:   SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

ďalej len prenajímateľ  
 
a  
 
Nájomca:  MUDr. Andrej Vladimír 
dátum narod.:  
bydlisko:  
číslo OP :  

ďalej len „nájomca“ 
 
 

Čl. II. 
PREDMET A ÚČEL DOHODY 

 
1. Predmetom dohody je ukončenie nájmu a odovzdanie služobného bytu č. 2 bytového domu 

nachádzajúceho sa v Muránskej Hute, časť Predná Hora, ul. ...xxx..., orientačné číslo ...xxx..., súpisné 
číslo 480, postaveného na pozemku parcelné číslo  938/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
plocha o výmere 230 m2, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu, a to veľkosti 3014/55513, spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcelné číslo 938/4 druh 
pozemku: zastavaná plocha o výmere 230  m2, a to veľkosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľnosti 
na liste vlastníctva číslo 1017, pre obec Muráň, katastrálne územie Muráň, na Katastrálnom úrade 
v Banskej Bystrici, Správa katastra Revúca (ďalej aj „byt“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 
  

Čl. III. 
TERMÍN PLNENIA PREDMETU DOHODY 

 
1. Termín realizácie predmetu dohody (dátum odovzdania služobného bytu): 30.4.2021. 
 
 

Čl.  IV. 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Nájomca je povinný: 

- odovzdať služobný byt v stanovenom termíne podľa článku III, 
- odovzdať inventár, ktorý je súčasťou služobného bytu, 
- odovzdať bytové priestory v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

2. Prenajímateľ  je povinný: 
- poveriť zodpovednú osobu, ktorá prevezme služobný byt  od  nájomcu, 
- vykonať odpočet meračov s písomným záznamom.  

 
 



Čl.  V. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Prenajímateľ vykoná odpočet meračov za prítomnosti nájomcu v posledný deň nájmu: Odpočty 

pomerových meračov tepla a meračov teplej a studenej vody tvoria prílohu č. 1 k tejto dohode. 
 
2. Prenajímateľ prevezme inventár, ktorý je súčasťou služobného bytu za prítomnosti nájomcu. 

2.1. Zoznam prevzatého inventáru: príloha č. 2 k tejto dohode 
 
3.   Prenajímateľ zhodnotí celkový stav služobného bytu za prítomnosti nájomcu. 

3.1. Stav bytu:  .................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
 

ČL. VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto dohody je možné urobiť len                                

formou písomných dodatkov. 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, 

že táto bola uzavretá slobodne, určite a vážne a na znak súhlasu túto podpisujú. 
3. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní každá zúčastnená strana obdrží po 

jednom exemplári. 
 
 
Predná Hora, dňa: 30.4.2021   
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prenajímateľ:       Nájomca 
 

MUDr. Oleg Martinove      
Riaditeľ OLÚP, n.o., Predná Hora 


