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Nájomná

z

mlul,a

Prenajímatel': C)bec N{arcelol,á,zastúpen:i

starostom
\,'arga - starostoln obcc
306 550
Bankové spojenie : \'LlR.a.s,.pobočka Komárno

Ervin
IČO :

čísloúčtu: l 69781 71 ,s3/0200
( d'alc j lcn ako prcna ji;,natcl' )
a

Nájonrca :Katalin Liczki, nar.

Tn,ale bytom

:

(d'alcj lcn ako nájonlca)
v súlade s ustan.§ 50a . § 685 a nas]. Občianskeho zákrlnníkir a v znrl,sle uznescnilt
Obecného zastupitel'stva obce \,íarcelor,lt č. Ilij/I\/12007 zo dňa l5.05.2007.
a uznesenia č. 24612013 zo dňa 9.5.201_3 a 1.1l120l6/a zo dňa 16.6,]016 rrzatvárajú túto
zmluvu o nájme b.v-tu :

Čtánok I.
Predmet nájmu
1/ Prerrajímatel' je vlastníkonl bltorého donlrr 11 b i, nachádzajírceho sa l,k,ťr,
Marcelová obce N4arcelor,á . na parc. č. 548/].+. (_'intorínsk1, rad sťrpisné číslol6l2 .
orientačnéčíslo32 r\ a 32 B. ktor1 je vcdenÝ na LV č. 20.+.+ Sprár,v katastra
v Komáme, Prednietrlý bvtor"ý donl pozostá\,a r, 14 brtor,Ýclr jcdnotiek.
Prel-raj inrate1' na zák]adc tejto zmlrrr,,r, preneclrál,a nájonrcovi do dočasrrél-ro užírlnia
byt č.3 vchod A na l. poschodí ktorj sa trachádza \ b\,lo\oln rlonle špecifikovatronr

2/

v bode ]/ tohto člitnku.

3/ Byt popísaný r.,bode 2 pozostáva zo 3 izb1, a z týchto d'alšiclr miestností : krrclrt,ňa.
kúpel'ňa s \\'Cl. predsieň s celkovou podlahol,otl plochou 73,86 rn2.

4/ Nájonca
do

svojl-ro

r,.vhlasuje.

stal,orrr prenaj írllaného bvtrr obozlrirrrlil a preberá ho
osobami. ktoré s nín žijúr spoločne.j dor-t-tácI-tosti,

že sa so

užíl,aniaspolu

s

Čtánok II.
Doba platnosti a zánik nájmu
l/ Nájomná zmluva sa uzat\,ára na dobu určitťr,Nájornnj, r,zt'alr vzrliká
01.07.2016 a končídňom 30.06.2019,
2,/ Náiom bvtu zanikne
:

at tIplr ttuttttt dojeJnalrr_,j Jub1 rt;riIrtLr
b) písonrrrou dohodou znrlur ni,ch strán
c) písomnou r,ýpoved'ou

clňonl

3/ Dohoclou znlluvnl ch stran náj ol-t-t zaniká k dolrodntttét]] u clňu. I'o upl) nr_rtí doiednanc,1
dob;,, nájmu. móžc b}t' s najonlconl trpakovanó uzatr clretric náiomne,i znrluvy. ak
nájomca riadne plní r,šctk; podmienk), nlr.|omnej zt-nluvY a doclržLrje ustallo\ cl]i3
Občianskeho zákonr-ríka vlt'ahuiťlce sa na nájom b},tu.
4/ Prenajímatef móže 1,1,pol,erlat' náj

om

b.vtu z dór,odov uvedcrrl,ch

v

r\

7l l ods, l, písnt,a) až

g) Občiarrskeho zákonníka.

5/ Ak bola clarrá r,l,pol,ed' nájonr blttt sa skončíupl;-ntrtírrl vj,povedne.j lehot1,. Výpovedná
lehota.|e 3 mesiace a začínapll,nťrt'prr,ýni dňom mesiaca nasledujitceho po nlesiaci, v ktororr.l
bola dorrrčená výpor.ed,. v prípade stanovenom l,zákone výpol.cdná doba sa prcdlžuje
o ochrannú dobu. ktorlr trr á šest' mesiacov,
6,/

Po skončeni ná.jnlLr nltjorrlca nenrá prár,o na bytovťl náIlradu (náhradnj' byt.

nál.radnó

ubltol,an ie irlcbo pristrešic).

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

je povinný odol,zclat' nájonrcovi

b},t v Sta\e spÓsobilonl Ira riadne uŽÍretlie
a zabezpečit'nájonlcovi plrrý a nerušenj, r,j,korr prár,spojenj,ch s tržír,aninl by,tu,

1/ Prena.iímatel'

2/ Nájomca bltu a osob,v. ktoré s ná.jomcon žijúv spoločnej dotnácnosti nrajú právo užír,at'
byt á spoločnépricstor!, a zariadenia domu a požívat,plrrenia. ktorých poskytovanie .ic

spojené s uživaním bltu,

3/ Nájomca .je povinrrý riadnc užívat'b),t. spoločnépriesttlry, a zariirdetiia donru a PoŽÍvat'
plner1ia. ktorýclr poskl,tovanie.ic spojené s ttžíl,:lnírllb;ttr, .Ie poriIln('ITraclit'drclbné oPrav1"
v by,te súr,isiacc s.jelio užír,aIlíI-tra náklady, spojené s bežnotl írdržbtlr-r.
nájonrca nepostará o včasnévy,konanie drobných oprár, a bežt-tťt údržbubl,tu. má
prer1a.jínratel právo tak urobit'po predchádzaj írcoIn ttpozorneni rráiomctt na svoje nákladl'sánl
a požador eť od ttclto rtáhrlJtr.
,1/

Ak sa

5/ Nájomca jc povinný odstrárrit' zál,ad1, a poškotlcrria. ktoró spósobil v donre sánr alebo tÍ.
ktorí Šnirn býl ajú. Ak sa tak nestane, ná prenajímatel' právo po prcclchádza.jťrcon-r upozorncIlí
nájomcu závady, a poškodcnia odstránit' a požadol,at' od nájonrcu náhradtr.

6/ Nájomca je povinný oznámit, bez Zb)točného odkladu prerra.jínrateltlvi potrebu trlrt 3r
v bytc, ktoré znáša prcnajínratcl' a umožnit' ich vvkonarrie. inak zoclpovedt-tá za škodr,r. ktorlt
nesplncním tejto povinnosti vznikla.
7/ Nájomca nie je oprávnený dat, prena.jatý b.vt alebo jeho čast, irrému clo podná.jmu bez
písomrrélro súhlasrr prenaj íl-r-ratcl'a.

8/ Nájomca nesmie vy,konár,at, Stavebnó ílprav1,

ani

ir-rú podstatnťt Zn]enu

v b.i_te bez súhlasu

prenaj ír-natefa,

9/ Prer,áclzkovó r]áklad] za Spotrcbu elektrickej energie.
uhrádzat' priamo dodávatel'ovr,

pll,nu a

Yod;-

jc nájoIllca porinni

priestoroch, 7,tI
10/ Prevádzkol,é náklad1,,. za spotrebu elektrickej encrgie v spoločných
sktrtočnej
podla
spotrebu vocly .je povinný ulrrádzat' prena.jímatel'ovi vpodielc 1/14
spotreby.
1

bl,tor,ólro don]u,
1/ Nájomca sa zal,ázu je. že btrcle uclržiavat, čistotu a pclriadok okolo

IV,
Výška nájomného, poplatok z omeškania
l,Aláiomca je povinný platit' prenaj ínlatel'ovi nájomné za b,vt
plnenia posk}tované s užír,anínrbltu.

a

predclavk1, na úhradu za

li č,
2/ Nájonrca sa zaviizr_rje platit, ná.jonrnó l o l 1,ške určenci uznesetrinl OcZ Marcelor
plochy bl"tu,
24l6}Óir3 zo clňa 09.05.2013 " t i, 1.687 € /rn2 celkovcj podlahol,ej
s užil,anim by,tu
Podkladom prc výpočet ná.|oniného a úhrady za plnenia posk,r,tor"ané
je evidenčnj: list na|omcu. Mesačnénájomné činí73,86 nr2 x 1,687 €/m2, t,j, 124,60 €,
_
crrergia spoločných
3/ za plnerria posk.vtovarré r,súr,islosti s užívaníIllbytu elcktrická
preddavtlk vo
mesačne
pri""toiou, ,,.irn, úaie ná1omca brrcle uhrádzat, spoltl s nájor-r-rnýnl
priemo
rs,ás é. xatt"a1, spoiené s užíl,anínlelektrickej energie a pl,vnu hradí nájon-rca
":ýsr..
dodár,atel'ovi.

pre<ldavkom za plnenia poskytované r,sirvislosti
jc pol,inný
do l2, clrla
s užívánímbl,tu Oini -"r"čn. 110;25 EUR , nájomca
^plilil^
VUB Konliirno,
bežnéhon-,".i""o na ťrčetprenajírnatefa č,1697817153/0200 r,edenonr.'o

4l Výška rrájomného spolu

s

prerlaj ínlatel'
Zúčtol,aniepredclar kor, na ťrlrradrl p]neni poSk},to\aných s ná.inom bl'tu
íaktín
) V},káZani
vykoná podl,a skutočných nákladol, ( po clbdržani clodár,atel,ských
do 30 dní od dňa dclrr,rčcIlia
nájonrcc,ui
pr.froot je prenajínlatel' povirrný
-vykázaný
_vrátit'.
riedoplatok zaplatit, prena|ínlate1,or.i drl 30
uy.ietnuonlá. Nájonrca su ,auiiru'1"
dní oclo dňa doručcnia vl"účtovarria.
5,/

6l

Nájonca v deň r,zniku nájmu

jc

povinnj, oznát]]it,

prerla

jirlratel,ovi príslušníkol,

v domácnosti, ktorí budú s ním v prenajatom byte býl,at"

7/Priznrenepočtrrosóbbývajúcichl,bytenájonrcatútoskrjtočnost.jcpor.innýoznárnit.
prenaj

ímatel'ovi najneskór do 30 dní od jej vzniku,

8/Aknájomcanezaplatíriaclrrel-rájornnéalebopreddavk,vnaúhraduzaplneniaposkytované
poplatok z clmeškatria v z.tlvsle
s užír,anímb;,1u, !e povinný ,aplatiť prenalimatefo,i
právrrych predpisov platn_v'ch v čase vzniku onreškania,

Nájomca sa zar,ázuje r.l,konávat" r, prcnajatom byte drobnó opravv a bežnťr ťrdržbu
súvisiace s jelro užíl,anir-r-r l,ztltvsle Nariaclenia vlácly, Slovenskei rcpubIik;- č.87l|9()5^7,.z.,
ktorÝn sa r,l,konár,a.jťr nicktoré ustanor,,enia Občianskeho zákonníka .

9/

l0/ Ilinančná zábezpcka vo v]i,škc l265.,0,t BUR bola zaplatcná precl podpísanínr zt-nluvv na
účetprcr-ra.jínratel'a uvedený r,tejto znlluve, Táto finančná zábezpeka sa r. prípaclc
ukonČenia nájorrrnélro vzt'ahu po kclnečnonr r,lťrčtovanír,šctkj,ch niirokov z tejto znllu\,\,
l,ráti nájclnlcovi,

v.

osobitnó ustanovcni:r
Po skončcnínájnru sa trájonca je por.inný odol,zdat' prena.jatý bl,t prena jírnatelbvi
v sta,e v akonl ho prer"zal. s prihliadnutíni na obr,l,klé opotrebenie. v opačnonl pripade obec
to odStráni na vlaslné nákladr,nájomníka.
VI.
záverečné ustanoven ia

1.

OtáZkY a l'zt'ah1'. ktoré nie sú touto znlul,tllt bližšietrprarcnó sa spravttjú ttstanovcniat-l-li
Občianskeho zákonníka a inj,ch r,šcobecne zár,áznÝcli prár,nl,clr preclpiso\,.

2.

Zmluva o nájme by'tu sa r"l'hotovu.|e r,2 rovnopisoch. každti znilul,nrl strana obdIžíieclen
rovnopis zmluvv.

3.

Zmluvnó strarry' r l'hIasujú. že zrnluvu si prečítali.s.je j obsalioIrl sťrlrlasia bez r"Ýhrad a na
znak súhlasu ju poclpisujir.

4.

'l'áto nájomná zt-nlul'a nadobťlda pIatnost'
dňom.jcho podpisu obot-tla znrluvnÝmi stranatlli
a nadobúda ťrčinnost'clrionl nasl eclu.j ťrcinr po .j eho zr ere.j ncttí,

5.

Nájonrca udcl'trje súhlas podl'a záktrna č, l]] ]0]] Z,z. rl oclrrane trstlbnicJr ťtdajor.
r znení neskorŠÍcIlpretlpisor tl.t splacLtrltnic:rojich osobnich údlrjor l]r!,n.tiinlatelbnl
pre Úče]\ uzatr orc,tlia lll1itlnlncj znllLtr r,

\'\íáňtlor,ej. dlia ]0..6.]0l

prenaj ín-ratel'

(l

ná.jonlcir

nájorlca

