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l.

Ná

jomnri zmluva

Prt,najímatcl': Obec Nlarcclor,:i,zastúJrená starostonr
]lrr in Varua - starosltlnl tlbcc,

la,() : j06 5_50
l]ankolc spr,jctti.- : \'l I].l.s.n,rlltltka Konlárno
čislo účtu: l 69 781 7l .i j l0]()0
( d'a]c-j ]cn ako prenajínlatel")

a

Nájornca

:

Ž,ancta Nlclichcrol,á. na"
R\ 1|,m :
(d'ale,j lcrr ako nájonlca)

v súlade s uslan,§ jQx . .'\ (llJ5 a nasl. Občianskcho zltkcrnnika a l,znlrslc uznesetlilt
Obccného zaslupitel'st\ a obce ]\,larct,Ior,á č, č. 2,16/201_3 zo dňa 9.5.20l3 a rtznescnia OcZ
č. l11llZ016 zo dňa 16.06,20l6 rrzatr,áraiú túto

zmlulu

o

ná

jmc hrtu

:

Člrinok 1.
Pre dmet nájmu
l/ Prena.jírlatcl' jc llaslníkom h}1o\,óho donlu 8 b.j, nachádzajťrccho sa r k.ú. Krátke
Kes1,obce \4arce]or,á. na palc. č. l501l. ul. H]ar,rrá ]l96. oricntačnéčis]o 5. ktorr .jc
vcdcnÝ na I-V č. 203] ()kresného úradu Katastrálneho odbilru l,Konlárne. Prednlelni
bl,tor,ý clon-r pozostá\,a z 8 b1lor,Ých jednoriek.
na základe tejtcl znrlr-rr,1, prencchár,a nájonlcovi do dočasnéhtl užíratlja
bl,t č.7 na poschodí ktorý sa nac]rltdza \ l]\,to\oIn donle špecil rko\:anonl \,bodc l/

2i'

Prenaj ir-rrateI'

tohttl č]iinku.

bode 2 pozostál,a z 1 izb_l,, a z týchto d'alšícI.rmiestnoslí : kuchr
kúpcl'ria s WC. pledsicň s celkovou podlabovou plochou 27,63 m2.

3/

,l/

B},1 popísaný l,

Ná|orllca r;,hlasuje.

že sa so sta,om

do svojho užívania spolu

s

prcnajínlarróho bllu oboznár-rril a preberá
osobanli. kttlré s nírrr žijťrr,spoločnej c]tlnrltcnosti,

rja.

hcl

Článok II.
Doba platnosti a zánik nájmu
li Nlrjomná zmluva sa uzat\,ára na dobtr určitú, Nájonlný \.zt'ah vzniká dljom
01.07.20l6 a korrčídňonl 30.0ó.20l9
Nájom bl tu zanikne
:

3}unl\l]tllin] do ieJ nant,i dr,hr niilnrr
b) písoninou doIrodor_r zIrllur,nÝch strán
c) písonlnou r Ýptlvcd'ou

3/ Dohodou znrlur'nÝch strán naioí1-1 zaniklr k doltodnuténlu dňu. Po upl}nulí clojetlnane_i
dob}, nájniu. nóže b1,,t' s nájonlconl r,llakor ané uzat,orenie nájonlne,j zrrrIu,r,. ak
nájonicir riaclrre plní r,šetk1 podnlicnkr nájclnlne-j znrlur,) a clodržuje uslanor cIlia
()bčianskeho z/tkonníka vzt'alrlúúce sa na nlijonr llrlu.
ínlatcl' nlóže vl,poveclat'nájonl bl,1tt z dtlrtldor uredenÝch r, § 71l ods. 1. písn.a) až
g) Občianskcho zákonníka.
,1/ Prenaj

5i Ak bola daná r,ýpoved' nájom bltu sa skončíuplrrlutitll l,jpo,eclnej lehot),, VÝpol,eclná

lehotaje j nrcsiace a začínaplvnťlt'pr\,Ýnr dňonl nlesiaca nasledtrjúceho po mcsiaci. v ktoroI-t-t
bola dortrčcná l,Ýpoved'. v prípade st.tnovenom v zákonc r,Ýpovcdná dilba sa predlžujc
o tlchrlnníl Jubu. kturli tI\ á šť5l-tttesiaettr

6/ I)o skončenínájnru nájonrca ncnlá prár,o na trvtor,ťt rráhradu (náhraclný
ubvtovanie alebo prístrešic).

b;,,t. nábraclnó

IIl.

prár,a a povinnosti zmlur,nÝch strán

1l l)rcnaj Ínlatel' .ie por.'inný odovztlat' nájonrcovi b\,1 \,stave spósobilonl na riadne užíratric
a zabezpečit'nájonlccrvi plný a ncrušenÝ l,j,kon prál,spojen!,clr s užír,,anímbt,tu.

brlu a osobt,. ktoré s nlrjonlctlnr žijúl, spoločnej rloIllacriosti nrajú právo užír,at'
spoločnó prieslo11, a zariadenia clonlu a požír,at'plncnia. ktorých posk1loYanie je
spoienó s užíl,anínrbllu.
2/ Nájorr-rca

bl,t

a

3/ Nájomca jc polinný riadrre užír,at' b;,t. spoločnó priesto11" a zariaclenia donlu a požír.at'
plrrenia. ktorých poskylo,anic.jc spojcné s užír,anímbvtu. .Ie po.'innÝ hradir' clrobné opral,y,
v bl,te súr,isiace s jcho uživanínra náklad.v spojcnó s bežrrou údržbou.

4/ Ak sa nájomca nepostará o r,časnér,r,konanie tlrobných oprár, a bežlrúíldržbubytu, má
Prena jírlatcl' Prál'o tak urobit'po prcdchádza.júcom upozorncní ná.jonlcu na slojc náklacll,sárrr
a ptlžador

ll' od

nchrr ttjhl,adrr,

je povinný odstránit' závady a poškodenia. ktoró spósobil ,,,,donre sáI.n alebo tí.
ktclrí s ním býva.|ú. Ak sa tak nestanc. rrrá prer-rajírrratel'prár,o ptl predchádza.júcom uptlzorncni
5/ Nájonlca

nájonrcu zár,ad}, a poškoden ia odstráni t' a požadovat' od náj onlcu náhradu.

6/ Nii.jomca je povinný oznánlit' bcz zbrločnóho oclkladu prena.jínratel'o.,i potrebu oprirl
r.'bl'tc, ktoré znáša prena.jímatel' a uniožnit' iclr vykonar-rie. inak zodpoveclná za škodu. ktorá
ncsplnenírn tejtcl pol,innosti r,zrrikla.
7/ Nájomca nie jc oprávncný dat' prenajatý bl-t alebo jeho čast' inénlu clo podnájmu bcz
pisomnélio súl-rlasu prcnaj ímatel'a,

8/ Niriomca nesnlie \,},kot]á\ at' sta\elrnó iLprarr ani inťr podslalnír zmenu \
prena.jínlatcl'a.

blte bez

sťlhlasu

9/ Prer,ádzkové nirkJad1, za spotrebtt elektrick.-j ťnt-rgic. pl),nu a vocl1,.je nájonlca pol,inn1,
rtItridzat' pt iltttt,_l r.lrrJltr l1e]-rrr i.

l0,/ I]rcr,ádzkor,é náklad1,. za spotrebu clcktricke,j cncrgic v spoločnlch priestoroch. za
spolrebu vodv jc povinný uhrádzat' prenajínlatcl'or i vpodiele l/8 podl'a skutočnej
s p r:lt

rcb1,,

,

l l,/ rr-ájomca sa zar,ázuje. že bude udržiavat' čis1o1u a poriadok okolo bl,tor,ého dtlnru.

Iv.

Yýška nájomni,ho, poplatok z omeškania
1,/Nirionlca.|e por,innÝ

platit'

prenaj ínratcl'ovi nájonlnť,

za b),t

plnenia posk11ol,arró s užívaninrbl,tu.

a

preddavk} na ťlhradu za

21 Ná.jonlca sa zar,ázuje platit' nájomnó r,o výške určenc,j uznesenínl ()cZ Marcclor,á č.
21612013 zo dňa 09.05.20l3 . t.i. 1.548 € /m2 cclkor,c.j pocllahor,ej ploch1, bl,tu.
Podkladon-r prc vj,počct nájomného a ťrhrad1, za plneriia poskl,tovarró s užír,anínlbvtrt
.je er idcnčný list nájonlcu. Mesačnó nájcrmné činí27.63 nr2 x 1.5.18 €Án2. t. j. 42,55 €.

3/ Za plncnia posk1lor,ané \,sú\,islosti s užír,arrírrrbllu - elcktrická cnergia spclločnýclr
pricstoror,. ná.iornca bude uhrádzat' spolu s ná.jomnj,nr nlcsačnc preddavok vo r,ýške 6,ó,l €.
Náklad1, spojenó s užívanímclcktricke,j cncrgie a plvnu hradí nájomca priarrro dodár,atcJ'or i.
Zálohu na pll,n nájomca platí prenaj ínialel'ol,i vo r,Ýškc ,l0,00 €.

4l Výška riájomnélro spolu

prcddavkom za plncnia ptlskytovarró r,sťrvislosti
s užír,atlínlbllu činímesačrle 89,19 Et]R. nájornca je povinnj, zaplatit' do 12. dňa
bcžnóho nlcsiaca na ilčet prelraiímatel'a č.l6978l7l53/0200 r,edenonr vo VUl] Kclmárno.
IBAt.\

:
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5/ Zílčttx,aniepreddal,kov na úhradu plnerií posk;-tor,aných s ná.ilnom by,tu prena.|ínratel'
r,l,koná podl'a skutočných nákladol, ( po obdržanídodár,atel'ských 1aktúr ) V1,,kázaný
preplatok .jc prcnajímatcl' povinný ná.jonrcovi Vrálit' do ]0 dní od dňa doručenia
vl,účtovania. Nájonrca sa zar,ízuje r,l,kázaný lrcdoplatok zapIatit' prenaj ínlatel'ovi do 30
Jni odo JňJ J()ruaťniil \ \ úcl()\ JniJ.

6l
l

Nájomca v deň r,zniku nájmu

jc

pclvinný oznámit'

prenaj

ínT

atel'ovi príslušníkov

dornácnosti. ktorí budú s ním r,prenajatom bytc býl at',

7/ Pri znlene počtu osób býr,ajúcich v byte nájon-rca túto skutočnost'.je povinný ozrráInit'
plcna.iínratel'ovi najneskór do 30 dní od jej vzniku.

Ak nájomca nczaplatí riadnc nájomnó alebo preddavk1,, na úliradu za plncnia poskvtor ané
s užír,anínbltu. je povit-rný zaplatit' prcna.iímatcl'ovi poplatok z omeškania v znrl,sle
právrrl,ch predpistlv platných r,časc vzniku omcškania.
8/

9i Nájonca sa zal ázu.jc r.l,konár at' r pre tta jatilnl blte
rJrobné opravy a bcžn ú ťrdržbu
súr,isiace s.jeho užílanílnl,zt,t,tlsit- Nariaclcnia.:lá.11,SIn""nik,--i
icpubIik1, č.87l1995.'/,.l...
ktorýnl sa rlkonár,a.jít nick1,1t,c U5ta]](r\cl]iJ t_lbci;rnskcho
zákonníka
,

l0/ Finančná. zribezpeka ,tl ljške .1-11,00 Etlll bola zaplatcná precl
ptldpísanínlzntlurv na
úče1prenajíIlalel'a r.t,,,edcní r tc,jlo zmIur e . Táto
llnairčná ,abezpeka ia r prípade
ukončcnia nájonlného ,zt'ahu po kclnečnonl r,l,účtovanír,šetkých
nárokol z te.jto znllur,;,
vráti ná jomcol i.
V.
osobitnó ustanovcnia
I)o skončenínájmtr sa ná.jonlca.jc povinnÝ oclor.zdat'
prena.jatí bl,t prenaj ínlrrte1.ovi
\ stavc v aktlnr lro prevzal_ s prilrliadnurínl na obr,1,,kló rlpotrcbenie,
V opačrrom pripacJc obcc
to odstráni na ni]tklady, nájtlnlníka.

vI.

zár,crečnéustanovenia

1.

2.
J.

1.

5,

Otázk}, a,zt'ah1,. ktoré nie sú.touto zmlu,ou bližšie
upra,encr sa sprar,u.jú uslano,eniami
Občianskeho zákonníka a irrých r.šcobccIlc zár,ázných jrávnl,ch
prcdpisoi,.

Zmluya o nlrjnlc br.tu sa r,l,hotovuje
rovnopis znllur,1,.

r,

2 rovnopisoch. kažclá znlluvná strana obdrží
.jcden

Znrlul,né stran}, r,yhIasLrjťr. žc znrlur,u si prcčítali.s je,j
obsahonr súhlasia bez výhrird a na
zrrak súhlasu ju poclpisujú.

'fáto ná.jonlná
znllur a nadobťrda platnost' clIiclnl
.jeho podpisu obonla zr-IllurrrÝnri stran.rmi
a nadobúda účinnost' dňonl naslcclu.j ťrc inl po.j cho
r.,.jr"j,.,"n,.
Nli.jonrca udcl'tr jc sťrhlas podl'a zákona č. 1 ]] 0 j
'] l Z,z. cl ochrant osobni ch úcla.jor .
, zncní- nesktlrších prcdpiso, na spracúr anic sr o.jich osohnícIr úrla.jol picn,riínt,rt.-]i
nr
prc ťrčtll,uzatr orc.nia ná.jtlnlne.j znllur
1.

pr\",nitiínlatel'

ná

jonlca

