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Ná

Prenajímatel': Obcc

jo mná

z nr

luva

Ntarcelová,zastúpcná starostom

Ervin Varga

tČ'o : 3oo

- starosttlt-I-t obce

s.so
spojer-rie

I]ankovó
: VtiIl.a.s,.pobočka KtlIlálIltl
čísloúčtu: l6978l7]53i0]00
( d'alej len ako prenajírlatcl. )
a N:ijomca

:

Ján Zsidek, nar.
Karin, rod. Senkárová. nar.

l'r,vale

lr.t,tom

l manželka

:

(d'alej len ako nájontca)

súlade s ustan,§ jQn . § 685 a rrasl. občianskeho zákor-rníka
a , zrn-vsle uznescnia
"'
obecného zastupitcl'stva obce N4arcelol,á č, IIij/IV/2007." j*
ri..'i:óól.'"
a uzneserria č.216/2013 zo tlňa 9.5.20l3 a 1:11,/20l6ib
zo clňa l6.6,2016 uzatr]árirlú tťrttl
zmluvu o n:ijmc bl,tu :
v

Článok L

1/

J,i;lfiÍi',lT",o n,

Prenajímatel, .je
nacháclzajťrcehcl Sa l k,ú,
',lirstníkorn
obce Níarcelol,á
. na parc. č, 548/].1. Cintorinsk, raci sťrpisnéčislo 16l2 .
orientačnéčís]o32 A a12 B. kiorý je reclený r-ra l.V
č, 20i.l Sprálll katastra
v Konlárne. PrednretnÝ bytov1, clonl pozňstáva r
i.{ b1,,tor,i,ch
N,íarcelová

.jeclrrtltiek_

na základe te.jto zInlul,r, prctreclrár,a nájtlnrcor i do dočasného
ttžílania
1. r,chod A na l. poschoclí . ktorý sa nacháclza
.] b.,to,,,,.,n-, aon," sp""iiit o.:onon-,
i,
v bode l/ tohto čIánkrr.
2,1 Prer-rajinatel'

b{t

ulj p"!]::',, r berde ]
:.
kúpeI'ria s \\ ('. prcdsieri
l

pozostáva zo 3 izbl, a z týchto t]'alšich Iniestrrostí
: kuchl,ria.
komora s cclkor,,ou podlahovou plochoLt 77,06 m2,

Ná-jomca 1,1,hlasuje. žc sa scl star onl prcIta jírnirného
bl tu oboznlinlil
do s,ojho užír,aniaspolu s osobanli. ktoré s nini zilL, r spoločne.j

'{r

a

preberá ho

clotnáct.losti,

,,rlll;

Clánok II.
oll":'"';L," zánik nájmu
LrrčitťrNájonln!, r,zt'ah vzniká

1i Nájonrná zmlLr,a sa
01.07.20l6 a končítlňom 30.06.20l9.
2/ Nájonr brlu zaniktrc
a) uplvnutínl dojednanej clob1, ná.|nu
:

b) písomnou dohodou zInluvt-tÝch strán

c l

plsomnou r rpor cJ'ou

driom

3/ Dohodou znrluvných strán náionr zaniká k dohodnuténlu dňu. Po ltplvrrutí dojednant,i
doby nájmu. móže byt' s nájomconr opakované uzatvorenie nájonine,| zmJur,1. ak
nájomca riadne plní r,šetk}, podmienk1" nájomnej zmluv1, a dodržuje ustanol cnia
Občianskeho zákonrríka vzt'al-ruj úce sa na nájom b;-tu.
.1/

Prenajinlate l' móže r,l,por edat' náj orrr bl,ttl z dór,odov r.rvederrlclr

r

§

7l l ods. l. pisrrt.a) až

g) Občianskcho z/rkonnika.

5/ Ak bola daná r,ýpol,ed' nájor-rr bl,tu sa skončíupll,nutim r,ýpol,etlnej lehot1,. Výpovcdná
lehotaje 3 mesiacc a začina plynút'prvým dňom mesiaca nasledujťrcclro po nTesiaci. v ktclron-t
bola doručer-rá vÝpoved'. v prípade stanovenom v zákone výpovcdná doba sa predlžuje
o ochrannú dobu. ktorá trr,á šest' rnesiacov.

6/ Po skorrčerrínájnrlt ná.jornca nemá prár.,o na bl,tor,ťt náhradtl (náhradn1, bl"t. náhradné
ub.vtovanie alcbo prístrešie).

III.
Prál,a a povinnosti zmluvných strán

1i PrenajímatcJ' .je por,inn! tlclor,zdat' ná.jotncovi b},t v sta\,c spósobiltlnl rra riadne užír,alric
a zabezpečit'niijonlcovi pln! a nerušený r,ýkon prár, spojených s užívanirn b1,,tr.r.
2/ Nájomca bytr.r a clsoby,. ktoré s rrájomconr žijírv spoločnci clonlácnosti rnajír prár,o uživat'
b},t a spoločnépricsto11, a zariadenia dotntt a požívat'plnenia. ktorj,ch poskytovanic .itspojer-ré s užír,anírrrby,ttl.

3/ Nájomca .jc povinnli, riac]ne užívat'by,t. spoločnépriestor1,, a zariaclenia dolllu a požír,at'
plnenia. ktorých posky,tovanie .jc spo.icnó s užír,atritrr b1,,ttl, .Ie povinný lrradit' drobné oprav1,,
v byte súvisiace s jeho užír,anim a náklady, spojer-ró s bežr.otr údržbou.
4/ Ak sa nájomca nepostará o r,časnó r,l,konanie dI,obných oprár, a bežnťt ítclržbu by,tu. nrli
prenajímatel'právo tak urobit'po predchádzaj úconl upozornení nájonrcu na svoje náklady sánr
a požadovat' od neho nálrradu.

5/Nájomca je povinný odstránit' závad1,, apoškodenia. ktoré spósobil v dome sám alebo tí.
ktorí s nírl-r býva.iú. Ak sii tak nestane. rná prenajírrratcl'prár,o po predchádzaj úconl upclzortleni
nájomcrr závady a poškodenia odstrár-rit'a požadol,at'od náiomcr,r náhradu,
6/ Ná;onlca je por,inný oznániit' bez zblttlčnóho odklacltr prenajírllatelilvi potrebu opr,ál
v byte. ktoré znáša prenajínlatel' a unrožnit' iclr rl,kotranie. inak zodpol,cclnii za škodu. ktorlr
nesplnením tejto povinriosti vznikla.
7/ Nájomca nie

je oprárnený dat'

písomnél-rosťrl-rlasu prcna jírl. atel'a.

prena.jatý b1,-t alebo jehcl

čast'inómu do podnájn-rlr bcz

8/ Nájomca nesnrie vykonár,at' stavebné úprar.,1" ani inťr poclstatnír 7l]1enLl v byte bez sílhlasr.r
prenaj

ínT atel'a.

9/ Prevádzkové nákladl,za spotrebu clektricke.j energie. plrnr_L a vody.je
uhrádzat' priamo dodár atcl'or i,

nájonlca povinný

l0/ Prevádzkové náklad1,. za spotrebu elektrickej energie v spoločných priestoroch. 7,a
spotrebu vod1,, je povinný uhrádzat' prenajímatel'ovi r. pcldiele l1l4 podl'a skrrtočnc,j
spotreb1".

ll/

Nájonrca sa zirviizttjc. žc btrde udržirrra1' čistottl a poriadok okolo bl,tor,élio donlu,

Iv.

Výška nájomného, poplatok z omcšknni:r
1,Nájornca.je povirrný platit' prenaj ínlatelbvi ná.jorlnó za b11
plnenia posk}tovanó s užívanímbl,tu.

a

preddavky na ťthradu za

2/ Nájonca sa zar,ázuje platit' nájonlné 1,o r,ýškc určenej uznesenínl Oc7, Marce]or,á č.
24612013 zo dňa 09.05.2013 , t.i. 1.687 € /m2 celkovej podlahovei ploch;- bytu.
Podkladorn pre výpočet nájomnóho a írhrady za plnenia poskytol,ané s r,ržír,anínlb},tu
je evidenčný 1ist nájomcu. Mesačnó nájomné činí77.06 nr2 x 1.687 €,/n2" t. j. l30,00 €.
3/ Za plnenia poskl,torané r,súr,isIosti s ttžílanínlbrtu - e]ektrická crreI,gia spoločných
priestorov. r,ý1,oz 1čkálie nájomca bude uhrádzal' spoltr s nájon-rr-rýnl nlesačne preddavok vo
výške 21,65 €. Náklad1, spojené s užívaninlelektricke.j encrgic a pll,nu hradí nájomca prianttl
dodár,atel'ovi.

4l Výška ná.jonrnóho spolu

preddavkom za plnerria posk}tovalré r, sírvis|osti
s užívanímbltu činímesačne 151,65 Et]R. nájorrrca je povinnj zaplatit' do l2. dr]a
bežnéhomesiaca na účctprer-rqímatel'a č.l6978l7153/0200 r,ederrorn r"o V[,]B Konlárno,
s

5/ Zúčtovaniepreddavkov na úhradu plnení poskvlovar-ry,clr s nájnron bltu prenajínlatel'
vykoná podl'a skutočný,ch náklador, ( po obdr'žaní dodávatel'skÝch faktúr ) Vl,kázerr!,
prcplatok je prenajímatel' povinný nájonrcol,i r,rátit' do 30 dni od dňa cloručcnia
vyúčtovania. Nájomca sa zavázuje 1,1,kázaný, nedoplatok zaplatit' prena.jín-ratel'or"i do 30
dní ot]o dňc Joručenia ryťtčtorartic.

6l

je

povinrrý oznltt-t-tit' prerraj írrratel'ovi príslušníkol,
Nájomca v deň l,zr-riku nájnrrr
v domácnosti. ktori budťl s ním v prenajatorrr byte bývat'.
7/ Pri zmene počtu osób býr,ajúcich v b},te nájonrca tťito sktltočnost'.|e povinní, oznánlit'
prenaj ímatel'ovi na.ineskór do 30 dní od jej vzniku.

Ak nájomca nezaplatí riadnc nájonrrré alebo pleddavk1, na ťlhradu za plnenia poskytované
užívanímbytu, je povinný zaplatit' prcnaj ínlatel'ovi poplatok z omeškania v zln},sle
prár,nych predpisov platných r,čase vzniku on,eškania,
8/
s

Nájonca sa zar,ázujc vykonár,at'r, prenajatonl brte drobné opra\,),a bežnúúdržbu
sťtvisiace s jeho uživanínlv znlvs]e Nariadenia 1,1ád1, Slovcnskc,i rcpublik1, č. 87l19()5.
ktorým sa vl-'konár,ajíl niektolé uslanovcnia Občianskeho zákonníka

9/

7,.z..

.

\,o \,ýške 1320,00 EUR bola zaplatcná pred podpísanínl zmluvy, na
účetprenajírnatel'a uvcdcný r,tejto zrnluvc, Táto 1lnančná zábczpek:r sa v prípacle
rjkončenia nii.jonlnóho vzt'ahrt pcl konečnonl r r,účtovaníl šetki,ch llároktlr z te.jto znrluvy
Yráti nájOnlco\ i.

l0i Finančná zábezpcka

V.

()sobitné ustanovenia

Po skončenínájtlru sa nájonlca.je povirrnj, oclol zdat' prena.iatý bl.t prcr-ra.jíniatel'oYi
v stavc v akonl l]o prerzal. s pril-rliadnr-rt ínl na obl,1,klé tlptltrcbcnie. V opačllonl prípadc obcc
to odstráni rra rrákIady nájomníka,

Vl.

záverečné ustanovenia

1,

Otázky a vzt'ahy. ktoró rrie sú touto zrnluvou bližšieupralcrró sa sprar,,trjú ttstanoveniatlri
Občianskcho zákor-rníka a irrí,ch l,šeobecne záráznÝch prár,llych predpistx,,

2.

Znrlr,rva o

3.

Zrrrluvné stranl'r,l,hlasu.jťr. že zmluru si prcčítali.s.jej obsahotrl sírlrlasia bcz r.,ýlrrad a na
znlk sťrhllstr jtr podpisrr.jir.

4.

Táto rrájon-rt-rá zmluva nadobťrda platnost' drlonr jeho podpisll obona zmluvnÝrni stranatrri
a nadobúda účirrnost' dňom nasledujúcirrr po jeho zl,erejneni.

5.

Nájomca udel'uje súhlas podl'a zákona č, 12212.()13 Z,z. o ochrirnc osobn j,ch údajor,.
v znení ncskorších pI,edpisov na spracítvanie svojich osobnjch ťrdajol,prenajímale|'clnr
pre účel1,uzatvorcnia nájonlnej zmluvr,,

rrá.|rr-rc b1,,tu

rol,nopis zrrrluv1,,

prenaj inratel'

sa vl,hotovujc v 2 rovnopisoch, každá zrrlluvrrlr strar-ra obdrží.jeden

I]itlr)l']']ait

li.1]!li]-_a,]

