'" r!4/Jr6
Prcnajímatcl':

Ná

jomná zmluva

()bcc Ntarcc|trl,á,zastúpcná starOst()m
I1rr ir. Varga - stitloslon] ohcc
Ič() : 3tx, 55(t
IJaItkclve sp,ri,.,rlie : \'l lB.e.s,.p,,h,,čka Konliirno
čísloúčtu: l (;()7ti l 71 53,'02()(_)
( ďalr".j

Jcn ako prerraiin.atel'

)

Nájomca :'|'illor Ilaque, nar,
manželka.Iúlia,rod. Slár,ikor,á, n:rr.
Tn,ale h1 tom :
a

a

(d'alcj lcn ako nájonlcir)
l,sťrladc s ustan.§ 50a . .S 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a l,zt,nvs]c ttzIlc,sr,ltia
Obecného zastupitel'stva obce \1arcclor,á č. llijiIV1]007 zo drja ]5.05,]007.
a uzncscnia č.2.1612013 zo dňa 9.5.2013 a 1:11,1]0l6,zo dria l6.(l.]016 uzatr,árajú tútcl

zmluvu

o

nájnle bl,tu

:

ČIánot< I.

1i

Prenajínratel' je

Predmet nájmu

b i, nachádzajúceho sa r,, k,ťr.
parc. č. 5.1812.+. Ciintorínsk1, racl súpisrré čislo 161] .

laslníkonr brlor,óIro donru l1

l

obce lvlarcclor,á . tla
tlricntačné čislo j2 A a j2 B. ktor} je YedenÝ na t-V č, 204,1 Spriir,) katastra
l,Konrárnc. Predmctný bltol,i doIn ptlzostár a l, 1,1 bltovich .jednotiek.
Marcelor,á

2i

Prenajímatel' na základc tejto znlluvr prenechiira rlájonrcovi do dočasnóho užírltnir
bl,t č. 7 r,chod l] na 2. poschodí ktor1, sa nachádza v bltrlvtrln clome špecitikol,anonr
v bodc li tohto článku.

3/ B11 popísaný r,bode 2 pozostára zo .i izb1, a z týchto d'alších rrricstností :kuchlň;r.
kúpeiiia s \\'C. predsieň s celkovou podlalrol,ou plochou 57,1,1 m2.
Nájonlca rrlrlasuje. že sa so stirr trln prenajínlaného bllu oboznámil a preberá ho
do svojho užír.,aniaspolu s osclbami. ktoré s ní:n žijúl,spoločnej dotrrácnosti.

,1,1

článok II.
Drrba platnosti a z:inik nájmu
/ Nájomná znrlur,a sa uzatr,ára na dobu určitú. tr"á.jonný r zt'ah l zrriká
01.07.20l6 a končídňom 3().06.20l9.
1

2i Nájorn b1,1u zarrikne
a) upll,nutím dojednanej dob1, nlrjnru
b) písonlnolt dohtldou znlIuvnl,ch strárr
c) písonlnou r !poved'ort
:

drionl

3/ Dohodou znrlurních strán nájtlm zaniká k dohodnutónru dňu, Po upll"nutí do.iednant,j
doby, nlrjnlu. nlóžc bl,t' s nájonlconr opakované uzatr,orenje nájomne,j znrlu\,}. ak
nájonlca riadne pIní r,šetk,l podnlicnk1, n/rjomnc,j znllur,.v a dodržujc ustanolcnia
Občianskeho zákonrrika vzl'ahujúcc sa na nájom bl,tu.
,l/ Prenajínratcl'trróžc r r ptlr cdat' nlrjtlnl bl,tr,r z t]ór,odov ul.cdcných v
g) Občianskeho zlrkonníka.

r\

7l l ods. l. písm.a) až

5/ Ak bola clanii l,ýpovcd' nájonl bltu sa skončírrpllrrutím lj,ptlvednej lelrot1. Výpovcdná
lehota je 3 nrcsiace a začínapll nút' prr,ý,m dňclnl :nesiaca naslcclujitccho po nlcsiaci. l, ktorclnr
bola doručcná li,pored'. V prípade stanovenonl r,zákone r,j,poredná doba sa predlžuje
(, oťhral]l]Íl dohrt. kt,,rl lr\ il iť{l' ll)ťsiaťr)\.

6/ Po skončcr.i rrájl-tlu nájoI-tlca nerná prár,tl na b},to\,ú náhraclu (nálrradnj

b1,1. náhradné

ubvtovarric alcbo prístrešie).

lll.

Prár,a a povinnosti zmIuvnÝch strán
Prenaiímatel' je povinný cldol,zdal" nájonicor.,i bl,t v stal,c spósobilorrr na riadne užiranie
a zabezpečit'nájomcovi plný a ncrušcný r,ýkor-r prár,spojcných s užír,,ariírrrby,tu.

l/

2/ Nájomca bl,tu a osob1,. ktoré s nájonlconr žijúr.,spoločnei domácnosti nla.iú prál,o užívat'
byt aspoločnépriesto11, a zariacienia donlu a požíl,at'plnenia. ktorých poskytovanie 1c
spojené s užír,anímbl,tu.
31 Nájomca je povinný riadne užír,at' bl"t. spolcrčnó pricstor1" a zariadenia domu a požíl,at'
plncnia. ktorj,cl-r posk.vtovanie je spojené s užívarrímb1,1u. Je povinnj, hradit' drobné opravy,
v bl"te sťrvisiace s jelio užívaníma náklad1, spojené s bežnou ťrdržbou,

Ak sa nájomca neposlará o l,časnó r,ykonanic drobných oprár, a bežnúúdržbubytu. nrá
prcnaj ímatcl' prár,o tak urobit'po predchádzaj úcol,t,t upozornení nájonrcu na svo.je náklady sám
a požadovat" od neho náhraclu.
,{/

5/ Nájonrca.jc povinný odstrárrit' zár,ad1" a poškodenia. ktoré sptisobil v dome sánl alebo tí.
ktorí s nín bývajú. Ak sa tak nestane. nrá prena jímate|' prár,o pcl prcdchádzaj ťrconr upclzorneIli
nájomcu závad1, a poškodcrria odslránit' a požadovat' od nájonlcu riáhradu.

6/ Nájonrca je povinný oznárnit' bez zbl"točnéhoodkladu pre na jímate l'ovi potrebu oprá\,
v blre. ktoré znáša prerrajímatel' a unložnit' ich l,ykonarric. inak zodpovcdná za škodu. ktorá
ncsplnenínl tcjto por.,irinosti vznikla.
7/ Nájornca nie je oprár,neriý dat' prena.ialý bl,t alcbo.jcho čast' iI-rómu do podná.imu bez
písomného súhlasu prcna.|ímatcl'a,

8,/Nájomca nesnrie Vy,konltYat' staYebnó úpravy, ani inú podstatrrú Zl]]cnu v byte bcz sťrhlasu
pIeIiaj ímatel'a.

9/ Prer,ádzkor,ó rráklad1, za spotrebu clektrickej cncrgie.
t

rlt

rilJzlt' prilmo JlrJir:rtcl'ur

plrnu a vod1"jc nájonlca porinni

i.

za spotrcbu clcktrickc,j energic v spoltlčných Priestoroch. Za
spotrebu vot11, je pol:irrný uhrádzat' prcna|írriatcl'tt l i Ypodielc 1/l4 podl'a skutočnej

l0/

prcr,:1rclzkor,é náklacl1.

Spotrcb),,

l1/ Nlrjclmca sa zar,ázuie. že budc udržiaYat' čisttrtu a poriadok okolo bllcx,ého donlrr,
Iv.

Výška nájomného, poplatok z omeškania
l,Nájonca jc povinnj, platir, prcniriírlratcI,ovi nltjoInnó za

blt a

prcddavk},, na úhritdu Za

plncnia poskl,tované s užír,anínlbrtu,

2,/ Nájonlca sa zal,ázujc platit' ná.ionrnó 1,o r,li,ške určerrej uznesct)ínl OcZ Marcelor'á č.
24612013 zo tlňa 09.05.20l3 .t.i. 1.687 €i /nl2 celkovej pocllaholci ploch;, bl,tu,

Porlklaclom pre r,ýpočet nájonlnóho a úlrrad1, za plnenia posk},tované S uží\,aníl]]b),ttt
x 1.687 €/m2. t,j. 96,.10 €.
.ie eviclenčnj, list nájonrcu, Mesačnó nájonlné činí57.14 m2

3/ Za plncnia posk1,,tované r,súr.islosti s užír,anínibllu _ clektrická cnelgia Spoločných
priestoior,. r,ývóz ftká|ie ná.ionrca bucle uhrádzat, spolu s najomnýnr lncsačne preddavok vo
i,l s1. ts,os e. Natloa1, spojcnó s užíl,anínrclcktrickci energic a pll,nu hradí nájclmca priaIno
dodár"atcl'ol,i.

precldal,koni za plncnia poskytované l, sírvislosli
je polinný zaplatit' do 12. dňa
s užívanim b;,,tu činínlcsačt]c ll2,05 EtrR. nájonrca
bežnóho ,-,]"riu"u na účetprenajímatel,a č.1697817l5_1/0200 r,cdenol]] Vo VUl] Konlárno.

1l výška ná.jonrnél]o spolu

s

5/ Zúčtor,anie preddal,kov na úhradu plrrerrí poskl,tovaných s nájmoni b},tu prena.iítTatef
vy,,koná podl,a skutočných nákladov ( po obdržanídodár,ateI,ských 1aktúr ) Vl,kázaný
prcplato[ je prcnajínatel, povinný nájollrcovi vrátit, do 30 drrí od dlia doručenia
j0
i1,l.ieto.,uniu, Nijonrca sa zavázuje v,,-,kázaný nccioplatok zaplatit' prcnaj ínlatel'ol,i dcl
dní odo dr]a doručenia rl,účtovania.

6l

Nájomca v deň vzniku nájmu

je

poi,inný oznárrit, prena.jímatcl,ovi príslušníkov

v domácnosti. ktorí budú s nínl v prenajalonr b;,te býr,at'.

7/ pri zrnerre počtu osób bývajúcich v byte náiomca tú1o skutočnost,je povinný ozrránli1,
prenaj ínlatcl'ovi najneskór do 30 dni od jc-j vzniku.

Ak nájomca nezaplatí riadne nájomné alebo prccldavk1, nir úhradu za plnenia posk\l()\ :tné
s užír,animbltu. je povinný zaplatit' prenaj ínratc|'ol,i poplatok z onlcškania l,znllslc
právnl,ch predpisov platných r,čase vzniku onleškania.
8/

9/ Ná_jomca sa zal lizu je r,l,konár,at'

r prenajalonl bl_te.clllnó opía\,\ a be1,,,,,1u taiz,!it^,.

_

rládl, 51ol,enskc,] rcpublik1,, č,87l1995"/"z,"
sťt.'isiacc s jclro r.ržilaninl .'')nrl rt"'Ňori".r"ni"
()bčianskeho zákonnika ,
ki;rý;, ," i,l,konir ajú niekloré ustanovcnia

10/Finančnázábezpekar,or.ýške97tt'72,El.]I{bolazaplaleniipredpoclpísaním,znllur.l'na
'",ii"i
sa l,prípade
p,"n"iinr"t.io u.,"d"n!, l,tejto zmiuve"rá1o_ llnančná zábezpeka
ukotrčenianltjorrlllólrol.zt.alrLrpokoncčl-tomr.l'ítčtor'aníl'šctkj'clrnárokclr'ztcjtoznrlul'l.
vráti náiomcovi.

v.
osobitné ustanovenia

b;r

prcnaj Ímatel'oYi

je povinnj, cldovzclať prenaiat\
1,o skotlčcIrínájmu sa nájonca
opotrebenie. V opačnorrr prípadc obec
v staye \ akot_ll lrtl p."r,r"l. ;;;ihji;ánu,j*'nu obr _vklé
to oclstráIri l-ra náklacl1, náiomníka,
VI.
zár,crečnó ustanovcnia

1.otáZk},a\Zl.ah},.ktoréniesútoutoznrlur.tlubliŽšieuprar,cnósaspravu.júustanor,ctrilnti
'
predpisol,,
prár,nvch
Obei"n.k.1,o zákonníka a iných r.,šcobecnc zár,áznl,ch

2.Z,n]luvaonáinicbytusal'1'holor.ujcr.2rornclpisoclr.kaŽcláznrlur.nástranaobdrŽíjeden
rovnopis znrlur,.v.

3,

jc] obsahonl sírhlasia bcz r,ýhrad a na
Znrluvné stran_v r,_vhlasujú. že znrluvu si prcčítali,s
znak súlilasu ju podpisLrjú,

4.Tátonájonnázmlul.anac]obťrdaplatnosťdňorrrjehopodpisuobcrnlirznllur'ni'mislratratlli
po jeho zveí!,incllí,
o nadobú,la účinnosťclňorrr nasledt{úcinl

5'\áiornceudcl.uie'úhlasp.,Jl.aziikt,ruČ']]]]U]'l'Z'z..,....llllttle.,..'htlr.llttJ.tirrr.
OSobnjch údajov plcna]irrratcl,onl
v znení Ireskorši.l_l p..apir.r, nl spr,rcúr"rli.. s\,)]iťh
prc ťrčely,uzatvolenia nájorllnej znrlur r

V

Ntarct-loi

ci. dr]a ]0,6,]|)l6

prenaj írrlatel'

]',

-]- !) l] ] a ,1

-.-náj

tlnlca

