"

líTollola

Prenajímatcl' :

Náio mná

z

mluva

()bec N,larcelová, zastúpená starostonr

Hrvin \,'arga - starostonr obce
lC() : 306 550
Bankorc sptrjenic : \ l lB.it.\.nohockaKornárno
čísioťrčtu: 16978l 71 5]]0]00
(

a

d'ale1 len ako prenajínlatcl'

1

Nájomca ;Zoltán Zidek, nar.

Tn,ale bl,tom

:

(d'alcj lcn ako nájonlca1
v sťr]ade s ustan,§ 50a . § 685 a r-rasl. Občianskeho zákonníka a v zt-t-l1,sle ltznesetril
Obecného zastupitel'stl,a obce N,íarcelor,á č. IIi3,'lV,'2007 zo dňa 15.()5,2007.
a uznesenia č.216l20l3 zo dňa 9.5.2013 a 1]2i20l3ií' zo dňa l6,6.]016 uzatr,árajťt tťrto

zmlur,u

o

nájme by,tu

:

Článok L

Pred met nájmu
1i Prenaiirnatcl' jc vlastlríktxl bltclr ého domr,r 14 b i. r-rachádza.júccho sa r k.ir.
]!{arce]ová obce jVíarcelor,á . tra parc. č. 5,+8,12-+. Cintor,ínsk1, rad súpisnéčíslo16l2 .
orientačnéčísloj2 .,\ a j2 B. ktorj, je veden1, na LV č. 20.+4 Sprár,y katastra
l, Konáme, Predrletrrý bl,tor,í dom pozostár,a l, 1.1 b1,,tor,Ýclr jednotiek.

2/ Prenajímatel' na základe tejto zrtllulr preIlcchiiva nájoIncovi tlo dočasnólro užirrni;t
byt č.5 vchod B na l. poschodí ktorý sa nachádza v bl,tovonl donle špecilikovarront
v bode 1/ tohto článku.
3/ Byt popísaný v bode ] pozostá\,a zo 3 izh1, a z týchto d'alšíchrrlieslností :kucltrIjr.
kťlpel'ňa s WC. predsieň s ceikol ou podlahovolr pJochotr 55,00 m2.

:ll

že sa so stavonl prenaiírllanéhobrtr-r clboztlánlil a preberá
do svojhir rržírania spolu s osobanli. ktore s nínl žijťrr spclločnej domácnosti,
tl.-ájonrca r,;,hlasrrje.

ho

Článok II.
Doba platnosti a zánik nájmu
1/ Nájornná znlluva sa uzatr,ára na dobu rrrčitťr. Nájonlnj r,zt'ah rznik/r drlorll
01.07.2016 a končídňom 30.06.2019.
2i Nájonl bt,tu zarrikrre
:

a) uply,nutínr doi ednar-rej dobl,nii.jrnu
b) pisonrnou dolroclou ztnluvnÝch strán
c) písomnou vy,poved'clu

3/ Dohodou zmluvných strári nájon-r zaniká k dohodnutému clr'rtt, Po ttpll,nr-rtí dojednane.1
doby nájmu. móžc byt' s nájomcom opakol,anó uzatl,orenie nájornncj zmluv!,. ak
rrájomca riadne plní všctky podmienky nájonnej znluvy a dodržirje ustanovetlia
Občianskeho zákonníka vzt'ahu.júce sa na nájom bytu.
4/ Prcrra.jínratel' nlóže v,vpovedat'

rráj

clIrl bl,trt z dór,oclcx, trvcdcných r, § 7l

l ods.

1.

písnl.a) až

g) Občianskeho zákclnníka.

5/ Ak bola darrir l1,,poved' nájclnl b;tu sa skortčíuply,nutínr r,ipovednej lehot1,. Vj,pol,edná
lehota.je j mesiace a začina pl.vnťrt' prl,ýnr dňoIll Illesiaca nasledujťrccho po nlesiaci. r, ktoronr
bola doručená výpoved', V prípade stanovenolll l,zltkone výpol,edná doba sa predlžrrje
o ()ťhrannúdobtr. ktoru lI\ i sťsl' ll)ť§i3co\
,

6/ Po skončerrínájnu nájonlca rrenlá prá1,o na bl,tor,ú nlrhradu (nllhrrrdný bl,t. nlrlrradné
ub.vtovanie alebo prístrešic),

III.
Prár,a a povinnosti zmluvných strán

l/

Prenajímatel' .je por.,inn j, odol,zdat' tliticrmcovi bt,t l, stave spósclbilonl rra riadne užíranie
a zabezpečit' nájonlcol,i plrr1, a nerušený r ýkon prár, spojcných s užír.,anínlbl,ttt.
2/ Nájomca bllrr a osoby,. ktoró s nájomconl žijťtl,spoločrrcj donrácnosti nlaj ťr právo užír'at'
byt a spoločnépriestory a zariadenia domu a požívat'plnenia. ktorých poskytovarric je

spojené s užívariínrbltu.

3/ Nájonrca .je povinn!, riadne užír,at' bl,t. spoločnépriestor1 a zariadcnia domu a požívat'
plnenia. ktorÝch poskl,tclvanie jc spo.iené s ltžíl,anínlbl"tu..Ic pclr irlriý hradit' drobrré opravy
v byte sú\,isiace s.jeho užír,anírna náklad1,, spojené s bežnou ťrdržbou.
nájonrca nepostará o r,časnél,1,konanie drobných oprár, a bežrrťr úclržbu by,tu. nti
prenaj ímatcl' prár.,o tak urobit'po predchádzajúcom upozornerlí nájomcu na svoje nákladl,sám
r požadu\ at' od tteho tlaltradu.

4/

Ak sa

5/ Nájomca.je povinn1, odstránit' závad"v a poškodenia. ktoré spósobil v dot-ne sálI,t alebo tí.
ktorí s nírn býr,ajú. Ak sa tak nestane. má prenajínratel'prltvcl po predchádzaj írcom ttpoztlt'trctlí
nájoncu závady a poškodenia odstránit'a požadovat'od nájonlcu náhradu.

6/ Nájomca .ie povinnj, oztiánlit' bez zby,točrré)roodkladu prcrrajínlate l'or i potrebu t,priir
v byte, ktoré zrráša prelrajinlatel' a unložnit' ich rl,konaIrie. inak zoclpovcdná za škodu. ktorá
nesplnenínr tejto povinnosti vznikla.
7/ Nájomca nie .je oprávnený dat' prenajatý b.vt alebo jelro čast' inénru do podnájlllu bcz
písomného sťthlasu prena.j ímatel'a.

8/ Nájomca nesmie r,l"konávat' stavebné úprar,1, arri inú podstatnťr zmenLl v byte bez súhlasu

prenajímateI'a,
9/ Prevádzkové náklady za spotrebu elektrickcj energie.
ulrrádzat' priamo dodir atcl'or i,

pll,nu a vodl,ie rráiomca povinný

10/ Prer,ádzkové náklad1,. za spotrebu elektricke,i encrgic l,spoločných priestorclch. 7,a
spotrebu vody je povir-rr-rÝ ul.rádzat' prenaj ínratel'ovi vpodicle 1/14 podl'a skutočrre.j
spotreb1,.

11/ Ná.iomca sa zal,ázuje. že br.rcle udržiavat' čistotu a poriaclok okolo b;lor,élro don-ru,

IV.
Výška nájomného, poplatok z omeškania
1,Nájomca je povinnj, platit' prcna jímatel'ovi rlájorrrné za b_vt
plnenia poskytované s uživaninr b;,,tu,

a

preddavk1, na ílhracltr za

2/ Nájonica sa zar,ázuje platit' nájonrné r,o vj,ške určene.j rrzneseIlír-r-r OcZ Marcelol,á č.
216/2013 zo dňa 09.05.20l3 . t i. 1,687 € /m2 celkovej podlahove.j ploch1, bytu,
Podkladom pre výpočet nájomného a ťlhrady za plnerria poskytovanó s užívanímbl,ttr
je evidenčrrý list rrájomcu. Mcsačnéná.jornné činí55.00 nr2 x 1.687 €1rn2. t.j. 92,78 €.
3/ Za plnenia pclskl,tovarié r sťrl,islosti s r-ržíraninlbr,tu - clcktrická eliergia spoloČ;rýclr
priestoror,, r,ír.oz íěkálie nltionlca btrdc uhrádzat' spolu s r-rájorTrrry,m I,nesačne preddavok 1,o
výške 23,65 €. Náklad1, spo.jent1 s užír,arrírrlelektlickej energic a pll,nu hladí trájomca pri;tnl,.l
dodávatel'or"i.

4l Výška nájonrného spolu

preddavkom za plnenia poskl,tovarró r,súr"islosti
s užívanímbytu činírnesačne 1l6,43 EUIr, nájonrca.|e povinný zaplatit' do 12. dňa
bežnéhomesjzrca na ťrčetprcnajínatcl'a č.16978l7l53/0200 r,cdcnom vcr VljB Konlárno.
s

5/ Zúčtovaniepreddavkov na ťr]rradu plnení poskl,tovaných s rlájmom bl,tu prenajínlatel'
vykoná podl'a skutočných nákladol, ( po obdržanídodár,atefských í'aktúr) V1,,kázaný
preplatok je prenajimatcf povinný rrájomcovi vrátit' do 30 dní od dňa doručer-ria
vyúčtovania, Nájomca sa zavázuje vykázarrý nedoplatok zaplatit' prenaj ímatel'ovi do 30
dni odo dňa doručenia r 1účtorltlilt.

6l

jc

por inni oznániit' prena.jínlatel'clr
v domácnosti. ktorí budir s ním v prenaiatonr by,te býr.,at'.

Nájomca v deň r zniku rráinlr"r

i

príslrršnikov

7/ Pri zmene počtu osób býva.iúcich r.,b1,,te nájomca tťlto skutočllost'.je povinný clznánlit'
prenaj ínT atelol,i rra.jneskór do 30 dní od .jej vzniku,

Ak nájomca riezaplatí riadne rTájomné alebo preddavk1,na ílhraclu za plnenia poskyto\allé
s užívanínrbl,tu. .jc poviriný zaplatit' prer-raj ínlatcl'ovi poplatok z omcškania v znll,sle
právn"vch predpisov platných r,čase vztriku omeškania.
8/

9/

údržbu_
Nájomca sa zavázlúc v1,,kclnávat'v prenajatonr b.",te drobné oprav}, a bežnú
republikv č, 81l1995, Z,z,,
sú.,isiace s .|eho uživaním r, zrr, y,sle Nariadenia 1,1átl1, S]ovenskej
,
ktorým sa vykonávajú nicktoré ustanovenia Občianskeho zákonr-rika

10/Finančnázábezpekavovýške9.12,00EURbcllazaplatenápredpodpísanimzmlr'rvy'na
zábezpeka sa v prípadc
účetprenajimatei" uu"den1"v tejto zmluvc, Táto ílnančná
nárokov z tcjto zmluv;,,
r,šetkých
ukoŇenia nájomného r.zt,irhu po kon"čnon] r,l,ťrčtol,aní
Víáti nájonlcovi,

V.
c)sobitné ustanovenia
,,,,a
Poskor]čerrínájmusanáionrcajcpor'innýodolzrlat.prenajatýb.Ytprenajímate].oVi
obr,l,klé opotrebenie. V opačnom prípadc obec
prihii"<lnutin]
prci
ral.
s
v Sta,e v akonl ho

to odstráni na náklad1, nájol-nníka.

VI.
závercčnéustanol,enia
1.otázkyavzt.ahy'.ktorérriesťItoutozmluvoubliŽšieupravcnésaspravujťrttstanovenienli
predpisov,
Občianskeho záionníka a inýclr l,šeobecnc závázrTých právn,vch

2,
_),

4.

Znrlul,a o nájme b"vtu sa v1,,lrotovttje
rovnopis zmluv1,.

2 rovt]opisoch. každá znllu\ná Strana

obdržíjeden

bez r,ýhrad a na
Znrlur,né Stlan). \,},hlasulťt. že zmIur,u si prečita]i. s.lej obsahonl súhlasia
znak síthlasr,r ju podpisu.iír.
nýnri stranan]i
nájomná znrluva nadobťrda platnost, <1ňonr jeho podpistr obonla zrriltrr
jcho
zverejnení,
nadobúda účinnost'driom nasledujúcinr po

,l,áto

"
5.

l

j
osobn j clr úda]ot ,
Nájonrca uclel'u je súlilas pocll'a zákona č, 1 22120 l Z, z, tl ochrane
úda.jor prenaj ínlate1'ottl
u zn",.í ,lcsko.šich preclpisov na spracúvanic svo.jiclr osobnjch
pre účelyuzatvorenia rrárjomne.i zmlur,1,,.
'
,1

\' \1lrlcel,,r ej. Jllit -'lUí]t)lr,

prcnai inl:te i'

i']-]|,-r:]',a.'i

nájonlca

