č.j. íút-lf lo76,
Ná

jo mná zmluva

Prenajímatel':

Obec N{arcelor,á,zastúpená starostom
Ervin Varga - staíostom obcc
Ičo : 306 550
Bankove spojenie : V['IB.a.s,.pobočka Kornárno
čísloúčtu: l697817l53/0200
( d'alej len ako prenajímatef )

a

'|'ibor Bakulár, nar.
Tn,alc bytom :

Nájomca

:

'

(d'alej len ako nájomca)
v súlade s ustan,§ 50a , § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a v zml,sle uznesenia
()becného zastupitel'stva obce Marcelor,á č. 4 a 5/XV/2008 zo drla 28.8.2008 a uzn č,
14612016 zo dňa 16.6.20l6 uzatváraiú túto
zmlur u o nájmc hr tu :

Článok I.

Predmet nájmu
l/ Prenajímatel' _ie vlaslníkom b.ltového dtlnru 8 bj. nachádzajúceho sa v k.ú, Krátkc
Kesy obce Marcelová. na parc. č. l50/1 . uL Illavná 1196. orientačnó číslo5. ktorý je
r,edený na LV č 2032 Katastrálnelro odboru Okresného úradu v Konáme, PrednletnÝ
bytový dom pozostár,a v 8 bl,tový,ch .jcdnotiek.

2/ Prenajimatel' na základe tejto znlluvv prcnechár.,a nájomcovi do dočasnéhoužírania
bl,t č.Sna poschodi , ktorý sa rrachádza v brlovom domc špecifikovanom vbodc li
tohto článl{u.

3/ Bl.t popísaný v bode 2 pozostár,a: garsónka a z týchto ďalších micstností : kúpel'ňa
s WC. predsieli s celkor.ou podlahovou plochou 22,07 m2 a komora v suteréne
s

celkovou podlahovou plochou 3,67 m2.

4/

Nájomca r,.vhlasujc, že sa so stavonr prenajímaného bytu oboznámil a preberá ho
do svojho užívaniaspolu s osobami, ktoré s ním žijúv spoločr-rej domácnosti-

Článok It.
Doba platnosti a zánik nájmu
1/ Nájomná zmluva sa uz.alvára na dobu určitú.Nájomný vzt'ah r.zlriká
01.07.2016 a končídňom 30.06.2019.
2/ Nájom bylu zanikne
:

a) uplynutím dojednanej doby nájmu
b) písomnou dohodou zmluvných strán

c) písomnou výpclved'ou

dňon-r

3i Dtlhodou znr]ul,nÝch strán ná.iom zaniká k dohodnutómu dňu, Po upll,nutí cltljcdnant,j
cltlb1, nlrjrrltr- nlóže bl,t' s nájonlconl opakol,anó uzatr orenie nájonlne,i zmluvl,. ak
ná.jonrca riadne plni ršetk1, podnlicrrk1 ná.jonlne.j znlIurt, a clcrdržujc ustarrorenia
()bčianskcho ziikonníka vzt'aliuiťrcc sa na nájclnl bvtu.
.li

Prena jímateJ' nlClžc l vpovcdat' riáj

onl brtu

z clór,crdov rrvcdcnj,ch

g) Občianskcho zákonníka.

5/

Ak

boIa daná l,j,por,ed' nájonl

l,§ 7Il ods. l. písnl.a) až

bllu sa skončíuplvnutínl r.ýpor,eclncj

lchot1,. Výpol,cdná

lehota je 3 mesiace a začínapJl nťlt' prl,1,m dňotrr mcsiaca naslcdu.júccho po nlesiaci. v ktot,ont
bo]a doručená l,ýpol,cd'. V prípade staI]()\eIloIn vzákonc r,ýpovedná dtlba sa predlžuie
o tlchrannú dobu. ktorá tr\,á šest'nlesiitcor,.

6/ Po skončcni n/t;nlu nájonlca nenlá pritvtl na bl,tol,ťt náhradu (náhradný b11. náhradnó
ub1,1ovanie alebo prístrešic).

llI.

Prár,a a pol,innosti zmluvnÝch strrin
1/ PrenajínlateJ'.jc povinný odovzdat' ná.jonrcovi

b\t v stavc spt)sobilorrr na riadne užílanie

a zabezpcčit'nájonrccl.",i plný a ncrušcnÝ r,Ýkon prár,spojenl,ch s uživaním brlu.

Nájonlcir bytu a tlsob},. ktclró s nájomconr žijúr,spoločncj donrácnosti trrajú prár,o užír,irt'
bl,t aspoJočnó priestor1, a zariadenia donlu a požír,at'plnenia. ktclrj,ch poskl tor,aI-ric .ic
spojené s užíl,arrímbllu.

2./

3/ Nájonlca .jc povinnÝ riadne užír,at' blr. spoJočnépriestor1, a zariaclcnia donlu a požír,at'
pInenia. ktorých poskl,tovanie je spo.jenó s r:žílanímbltLr..Ie por,inný ITradi1'drobnó oprar,1,
v bvte sťtvisiace s jelro užír,anínla náklad;, spo.iené s bcžnou údržbou.
.1/

Ak sa

nájornca ncpostará o r,časnélvkonanie drobných opráv abežnúúdržbubl,tu. má

prcnaj ímatcl' prá\,o tak urtlbit'ptl prcdchádza.júcorrr upclzorncní nájonrcu na sr,ojc
a požadoval' tld nclro náhradu.

nákladl,sim

5/ Nájonrca jc povinný odstrániť zár,ad1, a poškodenia. ktoré spósobil .,,domc sál-t-t alcbo tí.
ktorí s nínr býr,ajú. Ak sa tak ncstane. má prenajínlatel'prál,cr po prcdchádzaj úcoIn upoztlt,není
ná.|omcr,r zár,ad},a poškodenia odstránil"a ptržador.at'od nájomcu náIrradu.

6/ Nájonrca.ie povinný oznámi1' bez zbl,točnóho odkladu prenaj ínratel"ol i potrcbu opliv
v bl,te" ktoré znáša prcnajímatcl' a umožrrit' ich vvkclnanic. irrak zodpoveclriá za škodu. ktorá
ncsplncním tc jto povinnosti r.znikla.
7/ Ná.jomca nie je oprár,ncrrý dat' prena.jatj, b),t alebo jcho čast'inémudo ptldnájnlu bez
písonlnéhosúlrJasu prcnajínratel'a,

Nájonlca ncsnlic vvkonár at' stavcbnó úprar1 irni inú podstatnú zI]]enLl \ bl,tc bez sťrhlasu
prcnaiinlalcl'a,
{l/

9i' Prer,ádzkor,ó náklad1, za spotrebu elcktrickc-j
trltrád.r.lt' nrilrrrl,r

]0,/ Prcr,ádzkor

spotrebu
spotreb1,.

J,,Jir

ate]',,r i.

enerlic. plr,nu a lod},ie nájonlca ]]ovinní,

ó nlrklad1,. za spotIebu elektrickL-j etlergie v spoločných pries1oIoch. /.a
uhrirclzat' prenaj ínratcJ'ovi vpodiele 1/8 podl"a skuločrrej

\od}, .jc por,innj

1l/ Ná.jonlca sir zar,ázujc. že brrdc rrdržiavat' čislotu a poriadok okolcl b1lor,ého clonlu,
lV.

Výška nájomnóho, poplatok z omeškania
1/Nájomca.jc pol,inný platit' prcnaj ínlatel'ovi nájorllnó za b},t
pllrenia poskylovanó s užír,anínlbytu.

a

predclavky, na

úhradu za

2/ Nájonrca sa zar,ázuie plalit' nájornné 1,o r,!,škc určcnej uznesenírn OcZMarcclol,á č.
246/2013 zo dňa 09.05.20l3 . tj. 1.518 € /rn2 celkorej pocllahol,cj plochv bl,tu, a nir
základe uznesellia OcZ č. ,l a 5/XV/2008 zo dňa ]8.8.2008 - 0.33 €/n2/rok na ncbvlor,ó
nricsl,,rr (L(ln]ord \ su lťrťnťr.
I'tldkladorn pre r,ýpoče1 ná.jonrnóho a úhrad1 za plnerria poskl,tol,anó s užír,anínlbr,tu
je el,idenčný |is1 nlrjorlcu. N4esačné nlrjonrnó činí2].07 m2 x 1.54tl €/nl2. t.j. 3.1,16 €.
Mcsačnó rTájonlnó za nebl,tor,ó priestor1,, činí3.67 nl2 x ().3l] €/nl2" t..i. 1,21 €.
s užíl,aninlbr,tu - c]cktrická cncrgia spoJočnÝclr
priesloror.,. nájon.ca bude uhrlldzat' spolu s nájonlnýrn nrcsačne preddavok ltl r,ýške 6,6:l €.
Nákladl,spojcnó s užíl,aníme|cktricke.| energie a pllnu hradí nájonlca prianlo dodár,alel'or i.
ZáIohu I-ra pl.vn nájorrrca platí prenaj ínlatel'ovi vo r,Ýške 26,55 €.

3/ Za plncnia poskytor,zinó r,sťtr,islosti

4l Výška nájoIlnólrcl spolu

prccltlar,korrr za pJncnia posk1lor,ané l,sťrvislosti
s rtžír"anínlby,tu činínlesačne 68,5ó EtIR. nájonlca je povinn!, zaplatit' do l2. dňa
bcžnéhomesiaca na účctprenajímatel"a č.l6978 t 7l53/0200 rcdctlonr vo VIlB Ktlnlárnil.
Kód IBAN- :SK530200000000 ] 6978 l 7 l 53.
s

5/ Zírčtol,anicpreddavkov na ťlhradu plneni poskl,tovanÝch s nájmom bltu prenajínrateI'
vykoná podl'a skutočných nákladtlv ( po obdržanídodár,atcl'skl,ch 1aktúr ) Vvkázlnj
preplatok .je prenirjinlatel' por,innÝ rrájonlcol,i vrátit' do 30 dní od dňa dortrčcnia
r,l,írčtovania.Ná.jonrcir sa zar,ázujc r,l,kázaný nedoplatok zaplatit' prena jímatcl'ovi do 30
dIri odo dňa doručcnia r r úctor lnil.
Nájorrrca v der] r,zniku nájmu je pol,inrr1, oznánri1' prcnaiinratclirvi príslušníktrv
l,donlácnosti. klorí budú s nínr r.prcnajatonl bl,te býl.at'.

6l

7/ Pri znlene ptlčlu osób bývajúcich vbvte nájonrca 1úto skutočnost'je por,inný ozninrit'
prerrajínlalcl'ovi najneskór do 30 dní od jej vzniku.

Ak nájomca r-rezaPlatí riaclne nájomné alebo predclavk1,,na ťrhraclu za plnenia poskvtoyané
s uživaním bytu. je pclvirrný zapJatit' prenaj ínratel'ol,i poplatok z omeškaniá r,]znrvsle
právnych predpisov platných r,čase vzniku omeškania.
8/

9/

Nájomca sa zavázuje ,,,ykonár.,at'v prena.jatom bl,te clrobné .prav, a bežnúúdržbu
súvisiace s jeho užír,anínlr, zmysle Nariaclenia vlády Slovenskej republiky, č.87l1995.7,.z...
ktorým sa vykonávajťl niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka .

l0/ Finančná zábezpeka vo výške 366,72 E,UR bola zaplatená precl podpísanínl zmlu',1,, na
ťrčetprenajímate|'a u,edený r,te.jto znrlur,e. Tlrto llnančná zábezpeka ia , prípade
ukonČenia nájclnlnélro vzt'ahu po konečnonl r,l,ťtčtovanívšctkýcir nárokov z teltc, znllu".
vráti nájonlccx,i,

V,
osobitné ustanovcnia

po skorrčeni rrájnlu sa nájonlca.je porinn!,

oclor,zclat' pr.enajatý blt prenaj ínlatcl'ovi
v stave v akonr ho prc,zal. s prihliadnutínr na obr.l,klé opotlebenic. v opaónonl pripaclc obec
to odstráni na náklady, rrájor-l-rníka,

Vl.

záverečnó ustanol,enia
l6. Otázkv a vzt'ah1,. ktoré nie sťl 1outo zmlurott bližšicrrpral,ené sa spravujú ustanoveniall-li
občianskcho zákorrrríka a inÝch všeobecne zár liznÝch prár,nvch preclpisor,.
17,

Znrluva o nájnle bl,tu sa l,r,hotovu.jc r 2 ro.,,nopisoch. kažclá znlluvriá strana obdržíjecierl
rovnopis zmlul,r,,

l8. Zrr-rluvné strany 1,1"hlasujú. žc zntluvu si prečítali.s.jc,j obsahonl sťllrlasia bez r,ýhrad a na
znak súhlasu ju podpisujú.

l9. Táto nájomná zrnluva nadobúda platnost' dňom.|eho podpistt obonra znllul,ny-mi stranami
a nadobúda účinnost'dňom nasIcdujúcim po.jcl-ro zvere.jnctti.

20, Nájomca udel'uje súhlas podl'a zákona č, l22120 l :] Z.z, o ochranc osobných úclajor,.
v znení neskorších predpisov na spracťtvanie svojich osobných írdajor.,prenajímatel'orn
pre účelyuzatvorenia nájoninej zmluv1,,.

V Marcelol,cj. dlla 30 6.20l6

na_]olllca

