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nrlu},a

()bcc §l a rcelor,á, zastúpcná slrtr()stom
l:rvirr Varga - starostilItl clilcc
1ť:r) ; j0o.5.s0
I]ankor

é spo.jenic:

\'l_il].a. s,.pobrlčk a Ktlnlltrntl

čísioúčtu: 6978 ] 7l 5j/0200
( d'alc.j lcn aktl prcna.jínratcl' )
1

a

Nájomca:

Renáta Kopccsná, rod. Kor,ácsol,:i, nar.
Tn,alc bl,tom :

(d'alei len ako ná3ilrnca)
50a . § óll5 a nasl, Občianske.ho zákonníka a r znlvsle uznesť]lla
Obccnéhtl zastupilťI'st,a tlbce N,larcelor,á č. ];tó12013 zo dt'];l l) _i.]í)]j lr e i.li ]ultr

l'súladc s ustan.§
,/l,

J|lJ líl.no ]0ltl trll1rrl,riú tttt,,
zmluvu

o

nájme

b\

tu

:

Článok I.

I)redmet n:i.jmu
),' Prenirjíl-rlate l' je vlastníkonl b.'tor,óIro c]ornu 8 b..j. nachádza júcehcl sit .' k.ú, Krátke
Kes), r:bce Marcelor,á . na pafc. č. l501]. ul, Illarná 1]96. or.ienlačnéčíslo5. ktclrr
.jc
Ycdení' na I-V č, 203] KatastráIncho odboru OkresItchll Ll1.1dLl l KoIllltne. ]rrl.dnlc-lnÝ
bvtol,í, donr pozostá\,a r, 8 brtol,ých .jednotiek.

2i prenajítrlatcl' na základe 1cjto znllur,1 prencchár,a nájonlctll i do dočasnéhoužírania
b,t č.3 na prízcntí ktorý sa nachádza r brltll onl clome špcciliko\:anon , bodc li

tobttl č]ánku,

3/

Blt

PoPísaný r' bodc
kťrpeJ'ňa s \\'C. predsicň

pozostár,a z 1 jz,b.r, a z tÝch1o d'alšíchnliestností : kuchrrra.
konlora s ce]kovou podlalrovou plochclu 27,63 m2.

2
a

'li

Nájonlca ,r,hIasuje. žc sa so stal,om prcnajítrraného bllu obclznár-nil a preberii
do s.,ojho užíraniaspolu s osobami. kttlrc. s ninr žijúr..spoločncj donrlrcnosti.

Článok II.
l)0ha platnosli a zánik nájmu
1/ Nájomná zmlu,a sa uzat\,ára na dobu určirú. Nájomný \,zl'ah \zniká
01.07.20l6 a končídňom 30.0ó.20l9.
2/ Nájonl bllu zaniknc
:

a) upl} nutínr dojednanej dob1, nájrrlu
b) písonrnou dohodclu zm]uvnÝch strán
c) písonrnou r,ýpcrvcd'tlu

1ro

dironr

3/ Dohodou zrrilul,ných strá:r ná.jtlnr zaniká k dohodnutónru clňu. I'o upll,nutí dojcclnane.;
dob1, nájnlu. nlóže bl1' s nirjonrcor-t-t opaktlvatlé uzatr tlrcrric ná.joninc,I zrnlur,\. ak
nájonlca riadnc plní r,šctk1, podrnienk1, nájonlnc,j zlnluvv a dodržujc uslanorctria
Občianskcho zákonníka vzl'ahu.|úce sa l)a náion] b}tu.
4/ PreI-ra.jínraleJ' nlóže l,r povedat' náj

om bllu z clór,oclov ul,edenýcIr

r, §

7l l ods.

1. písrrr.a) až

g) Občianskeho zákonnika,

.,\k bola daná r ýpoved' rrájon-r bl,tu sa skončíuplr-,nutím r,ýpovedne,j lchot1. Výpovcdná
lehotaje 3 mcsiacc a začínapll,nút'prr,ým dtitlrn nlcsiaca nasledLrjirceho po rnesiaci. r ktorom
bola doručená r,j,poved'. V prípacic stano\enom vzákone r,ýpovcdná doba sa prcdlžLrjc
o ochrannú dobtr. ktorá 1r\,á šest' rrrcsiacor.
5,/

6/ Ptl skončenínájn-ru náiomca ncmá prár,o ria bl"tor,ú l-ráhradu (náhradný b},t.

náIrradné

ubl,tovan ie alebo prístrešie).

lll.

Prár,a a povinnosti zmluvných strán
I'renajímate1' je povinný odovzda1' ná.jonlcovi b),1 \,stavc spósobilonr na riadne užiranic
zabezpcčit'nájomcovi plný a nen-ršený r,ýkon prál,spojených s užívanínlbl,tu.

l/
a

žijúr,spoločnei domácnosti rnajú prál,o užívat'
zariadcnia donlu a požír,at'plnenia. ktorýclr poskl,tovarrie .ir.-

2/ Nájomca bytu a osoby,. klclré s nájomconr

bl,t

a spoločnépriesto11, a
spojenó s uživaninl bl,ttt.

je povinrrý riadne užír,at'blt. spoločnépriesto11, a zariaderiia donlu a požír,at'
plnenia. ktorých posk1,,tovanie je spojené s užíl,anim bl,tu. Jc povinný hradit' drobnó crprar,1,,
31 Nájomca

v bl"te súr,isiace s jcho užir,aním a náklad1,, spo.iené s bcžnou údržbou.

Ak sa nájomca ncpostará o včasnér,l,konariie drobných oprál, a bežrrúťrdržbu bltu. má
prenajímatel"právo tak urclbil'po predchádzajúcon upozornení riájomcr-r na svo.jc nák)adl,sám
;: po7ador rt' od nelro nahladu.
.1/

5/ Nájomca.je povinrrý odstránit' zár,ad1, a poškoderria, ktoró spósobiJ v dome sám alcbo tí.
ktorí s nírrr býr,ajú. Ak sa tak ncstanc, mzi prenaj ímatel' právo po prcdchádza.júcom upozom(-ní
nájonlcu závady a poškodenia odstránit'a požadovat'od nájomcu náhradu.

6/ Ná.iomca je povinný oznáInit' bcz zb1ločnéhclodkladu prenaj ímatcl'ovi potrebu oprá\,
r.bl,te. ktoró znáša prcna.iímateI' a unrožnit' ich v.vkonanic. inak zodpovedrrá za škodu. ktorá
nesplncním

1e.jto

povinnclsti vznikla.

7/ Nájomca nie je oprávriený dat' prcnajatý b;,,t a|ebo jeho čast'inémudo podnájmu bez
písot-nnóho súhlasu prena.j írrratel'a.

8/ Nájomca nesnlie r,l"konár,at' star,ebné ťrprarl ani inťr ptlclslalnú zn]enu v
prcnir jímatcl'a,

9/ Prer,ádzkor,é náklad1, za spotíebu elektrickej energie.
trltt adzat' prilnlo Jodiir atcl',,r r.

plvnu a

\,od}

blre bez súhlasu

je nájonlcir por,inný

]0/ Prcváclzkor,ó náklad1,. za spotrcbu clcktrickci energie r" spoločných priestoroch. za
spolr,ebu vod1,, .je polinný uhrádzat' pre rra|ínlatcl'ovi r,podiclc l/8 podl'a skutcrčnej
spotreb1,,

1li

Nájonlca sa zal,ázuje. že bude udržial,at' čistolu a poriadok okolo bytol,élro dtlrnu,
l

\,.

Výška nájomnóho, poplatok z omcškania
1/Nájonrca.jc povinnÝ platit' prcnaj ínlatcl'ovi nájomné za
plnenia ptlsk;,tor ané s r.ržír,anínlbvtu.

bl,t a

preddavk1, na

úhradu za

2/ Ná.jomca sa zar.,ázujc platit' nájonlnó \,o \,ýškc určenej uzIrcscIlín-r OcZ I\4arcclol,á č.
21612013 zo dňa 09.05.2013 .ti. 1.548 € /nl2 celkor,ej podlahovej ploch), b},tu. a na
zák]ade uznesenia OcZ č. 4 a 5/XV/2008 zo dňa 28.8.2008 0.33 €/nl2,/rok na nebvtor,é
priestor1,, (kclnrora v suterénc).

prc výpočct r-rlrjonrného a

za plnenia

posk1,,tované s uží\,anín]bvtr-l
nájonlcu. N4esačné nájonlné činí27.6] nr2 x 1.5.18 €/nr2. t..|. .12,55 €.
Mcsačnó ná.jonTnó za ncbytor,ó priestorl,činí 3.3 l m2 r 0.33 €/nl2. tj. 1,10 €.

I)odkladon-r

je evidenčný list

úhrad1,

3/ Za plnenia poskl.tovarré r,súr,islosti s užír,arrírlbytu - eleklrická energia spoločných
pricstoror,. nájomca budc uhrádzat' spolu s náionrným mesačrre prcddavok vo r"ýškc 6,6,1 €.
Náklad1,,spoicnó s užíl,animclcktrickci cnergic a pll,nu hradí nájonlca priamo dodár,atelbr i.
Zálohu na pll"n rrájon-rca platí prenaj ínlatelbvi r,o r,ýške 30,00 €.
1l Výška nájomného spolu s preddavkorrl za plncnia poskllclvanó l,súvisltlsti
s užívaninrbylu čini mcsačrre 80,29 EUI{ . nájomca je povinný zaplatit' do 12. dňa
bežnéhomesiaca na írčetprenajílnatel'a č.l6978l7l53/0200 vcdenol,I,l \,o VL]B Konliirno.
Kód lBAN:SK530200000000ló97tll7l 53.
5/ Zúčtovanic preddavkov na úhradu plriení posk1,,tovaných s nájnrom bltu prenajímatel'
\,ykoná podl'a skutočných rráklador, ( po obdržanídodávatcl'ských faktúr ) Vvkázaný
preplatok je prenajímatel' povinný nájomcovi l,rátit' do 30 dní od dňa dorr.rčcnil
vy,ťrčtovania, Ná.jonrca sa zavázuje vykázaný nedoplatok zaplatit' prenaj imatel'ovi do 30
dní odo dňa doručcttia \ yťlit()\ anii].

6l Nájomca l deri vzniku ná.inru .ie povinný oznámit' prenaiímatel'ovi príslušníkov
v donlácnosti. ktorí budú s nínr v prenajatom bytc býrat'.
7l |'rj zmene počtu osób bývajťrcich v bl,te nájomca lťlto skutočnost'je povinný oznánrit'

prenaj ínratel'ol,i najneskór do 30 dní od jej vzniku,

Ak nlrjonlca nczaplatí riadne nájomnó alebo preddavk1 na ťrhradu za plnenia posk1,1clr ltlei
sužílanínlbllu. .je poYinný zaplatit' prcna jílnate lilr i poplatok z omcškania Y zrnl,sle
prár,nl,ch predpisov platných r,čase vzniku orlcškania.
8/

bltc clrobné opra\,},a bcžnírúdržbu
súr,isiace s.jeho užír,anírrrV znryslc Nariadcnia Vlád1, Slovenskc,j republiky, č.87l1995.7,.z..

9/ Nájomca sa zavdzujc l,t,konár,at'\ prel]a.ial()n]

ktorýn-r sa r,l konáva.|ťr niektoré ustanoYcIlia občianskeho zákonníka

.

zábczpeka r,o r,ýške ,150,00 EUR bola zaplatená pred podpísanírn zmlur,1, na
írčetprcna.jínrarcl'a ul,cdený \,teito znlluvc. Táto ílnančrrázábezpeka sa v pripade
ukončenia rrájotnnóhcl r,zt'ahu pcl konečnorl r,y,účtoYanír,šetkých nárokor z tejto znllu1,1,
vráti nájonlcovi.

10/ Finančná

V.
osobitné ustanoyenia

Po skorrčení nájmu sa ná.iornca je povinný odovzdat' prenajatý b1,,1 prerrajínlatclilvi
\,stave \.akonr ho prevzal. s prihliadrrutírn na obr,l,klé opotrebenic. V opačnonl prípade obcc
to odstrárri rra náklad1, nájor-r-rnika.

Vl.

záverečné ustanovcnia

1.

()tázk1, a r.zt'alry. ktoró nie sú touto zmlul,ott bližšieupral,ené sa spravujír ustanovcllisnti
Občianskcho zákonníka a iných r,šeobccrle závázných prál,rrl,ch predpisor,.

2.

ZnlIuva o nájnlc b1,1u 5a 1,1,hotor.ujc
rovnopis znllu1,1,.

3.

Znrlul,né stlany vyhlasujťr. že znllul,u si prečítali.s jej obsahorrr sťrlrlasia bez r'ýlirad a na
znak sírhlasu .ju podpisujú.

4.

l'áto nájorrrná znrluva nadobúda platnosť dňom.jeho podpisu oboma znlluvnýnli stranrrt-ti
a nadobúda ťtčinnost'dňonr nasledtrjílcim po jcho zverejnení.

5.

Nájomca udcl'u je sírhlas podl'a zzikona č,1 221201 3 Z,z. t,l ochranc osobni,ch ťldajo\,.
r,znení neskorších prcdpisov na spracúr,anie svcljiclr osobnlch údaiov plenajín]atc]bm
pIe účel},uzatvorcnia nájornnc,j znlluvr,,

r, 2

ror,nopisoclr. každá zrrllurrrá strarra obdržíjeder-r

\l ltŤart-Iorej, 9ňq ]Qtl.]Ol6
':1

prena_jínratc l'

naJ!)lllca

