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Nájomná

zmluva

Prenajímatel' :

Obec Marcelová, zastúpená starostom
Ervin Varga - starosta obce
ICO : 306 550, DIC:2021046687
Bankové spojenie : VÚB,a.s.,pobočka Komárno
čísloúčtu: 169781715310200
( ďalej len ako prenajímateť )

Nájomca:

Vojtech Vórós

a

Szúcsová,

manželka Iveta vórósová

v súlade s ustan.§ 50a , § 685 a .rusl. Óbčianskeho zákonníka a v zmysle uznesenia
Obecného zastupitefstva obce Marcelová č.I3l20l1la,b zo día 26.0I.2011 ,č.24/2011
zo dňa 7.3.20II auzn. č.2l3 e)/201] zo dř.,a 5.4.2017 uzatvárajú túto

zmluvu

o

nájme bytu

:

ČUnok t.

Predmet nájmu
Prenajímateťje vlastníkom bYového domu 18 bj. nachádzajúceho sa v k.ú.
Marcelová obce Marcelová , na parc. č. 548126, Cintorínsky rad , súpisnéčíslo1655,
orientaČné ČÍslo32C, ktoý je vedený na LV č. 2044 u Okresného úradu v Komárne,
Katastrálny odbor. Predmetný bytový dom pozostáva z 18 bytových jednotiek.

ll

2/ Prenajimateť na základe tejto zmlur.y prenecháva nájomcovi do dočasnéhouživania
bYt Č.7 vchod č. 1 na II. poschodí , ktory sa nachádza v bytovom dome
špecifikovanom v bode l/tohoto článku.
popísaný vbode 2 pozostáva : 2izby azýchto ďalších miestností : kuchyňa,
kúpeťnas WC, predsieňakomora, s celkovou podlahovou plochou 59,98m2.

3l BY.

4/

Nájomca vyhlasuje, že sa so stavom prenajímaného by,tu oboznámil a preberá ho
do svojho užívania spolu s osobami, ktoré s ním žijúv spoločnej domácnosti.

čHnok II.

1/

Nájomná zmluva

sa

Doba platnosti a zánik nájmu
uzatvára na dobu určitú.Nájomný vzťah vzniká dňom

01.05.20l7 a konči dňom 30.04.2020.
2/Nájom bytu zanikne:
a) uplynutím dojednanej doby nájmu

b) písomnou dohodou zmluvných strán
c) písomnou výpoved'ou

2

3/ Dohodou zmluvných strán nájom zaniká k dohodnutému dňu. Po uplynutí dojednanej
dobY nájmu. móže byt' s nájomcovm opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pri
dodrŽaní Podmienok uvedených v nájomnej zmluve a ustanovení Občianskeho
zákonníka vzt'ahujúce sa na nájom bytu.
4/ Prenajímatel' mÓže vypovedat'

g) Občianskeho zákonníka.

5/

Ak bola

nájom bytu z dóvodov uvedených v §

71

l

ods. 1, písm.a) až

daná výpoveď nájom bytu sa skončíuplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná

lehota je 3 mesiace a začínaplynút'prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom

bola doruČená výpoved'. V prípade stanovenom v zákone výpovedná doba sa predlžuje
o ochrannú dobu, ktorá trvá šest'mesiacov.

6/ Po skonČenínájmu nájomca nemá právo na bytovú náhradu (náhradný byt, náhradné

ubytovanie alebo prístrešie).

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1/ Prenajímatel'

je povinný odovzdat' nájomcovi byt v stave spósobilom na riadne užívanie

a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívanímbytu.

2/ Nájomca bytu a osoby, ktoré s nájomcom žijúv spoločnej domácnosti majú právo užívat'

bYt asPoloČnépriestory azariadenia domu apožívat'plnenia, ktorých poskyovanie je
spojené s užívanímbytu.

3/ Nájomca je povinný riadne uživat'bY, spoločnépriestory azariad,enia domu apožíval'
Plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívanímbytu. Je povinný hradiť drobné opravy
v byte súvisiace s jeho užívanima náklady spojené s bežnou údržbou.

4l Ak sa nájomca nepostará

o včasnévykonanie drobných opráv abežnúúdržbubytu, má
právo
tak
urobit'po
predchádzajúcom upozomení nájomcu na svoje náklády sám
Prenajímatef
a požadovat' od neho náhradu.

je povinný odstránit' závady a poškodenia, ktoré spósobil v dome sám alebo tí,
ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má prenajímatel' právo po predchá dzajúcom upozornení
5/ Nájomca

nájomcu závady a poškodenia odstránit' a požadovat' od nájomcu náhradu.

6/ Nájomca je povinný oznámit' bez zbytočnéhoodkladu prenajímatel'ovi potrebu opráv
v byte, ktoré znáša prenajímatel' a umožnit' ich qrkonanie, inak zodpovedná zá škodu, ktorá
nesplnením tejto povinnosti vznikla.
7/ Nájomca nie je oprávnený dat' prenajatý byt alebo jeho čast' inému do podnájmu bez
písomného súhlasu prenaj ímatel'a.

8/ Nájomca nesmie vykonávat' stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v

prenajímaleLa
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býe bez súhlasu

9lPrevádzkové náklady za spotrebu elektrickej energie. plynu je nájomca povinný uhrádzať
priamo dodávatel'ovi.

10i Prevádzkové náklady. za spotrebu elektrickej energie vspoločných priestoroch, je
povinný uhrádzat' prenajímatel'ovi v podiele 1/9 podl'a skutočnej spotreby, a za spotrebu
vody podl'a skutočnej spotreby meraným vlastným meradlom vodomeru.
11/ Nájomca sa zavázuje, že bude udržiavat' čistotu a poriadok okolo bytového domu.

Iv.

Výška nájomného, poplatok z omeškania
lAllájomca je povinný platit' prenajímatefovi nájomné
plnenia poskytované s užívanímbYu.

zabyt a

preddavky na úhradu za

2/ Nájomca sa zavázuje platiť nájomné vo výške určenej uznesením OcZMarcelová č.
24612013 zo dňa 9.5.20|3,tj.2,289 €/m2 celkovej podlahovej plochy byu. Podkladom
pre výpoČet nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívanímbytu je evidenčný
list nájomcu. Mesačnénájomné činí59,98 m2 x2,289 €lm2,tj.l37,29 C.

3l Za plnenia posky,tované v súvislosti s užívanímbytu - elektrická energia spoločných
priestorov, vývoz fekálie nájomca bude uhrádzať spolu s nájomným mesačne preddavok vo
výške 15,65 €. Náklady spojené s užívanímelektrickej energie a plynu hradí nájomca priamo
dodávatel'ovi.
4/ Výška nájomného spolu s preddavkom za plnenia poskYované v súvislosti s užívanímbytu
činímesačne 152,94 €, nájomca je povinný zaplatií' do 12. dňa bežnéhomesiaca na účet

prenajímatefa č. |697817|5310200 vedenom vo
IBAN: SK 530200000000l 697817 l53.

VÚB Komárno.

5l

Zúčtovaniepreddavkov na úhradu plnení poskyovaných s nájmom bytu prenajímatel'
vykoná podfa skutočných nákladov ( po obdížanidodávateťských faktúr). Yykázaný
preplatok je prenajímatel' povinný nájomcovi vrátit' do 30 dní od dňa doručenia vyúčtovania.
Nájomca sa zavázuje vykázaný nedoplatok zaplatit' prenajímateťovi do 30 dní odo dňa
doručenia vyúčtovania.

6l Nájomca v deň vzniku nájmu je povinný oznámit' prenajímatefovi príslušníkov
v domácnosti, ktorí budú s ním v prenajatom bYe bývať.
7l Pri zmene počtu osób bývajúcich vbýe nájomca túto skutočnost' je povinný oznámit'

prenajímateťovi najneskór do 30 dní od jej vzniku.
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8l Zábezpeka na byt bola zaplatená vo výške ročnéhonájomného tj. vo výške 1388.00

ktorá po skončenínájomnej zmluvy nájomcovi bude vrátená.

€,

v.

osobitné ustanovenia

Po skončenínájmu sa nájomca je povinný odovzdat' prenajatý byt prenajímatel'ovi
v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade obec
to odstráni na náklady nájomníka.

VI.
záverečné ustanovenia

l.

Otázky avzt'ahy, ktoré nie sú touto zmluvou bližšieupravené sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a i ných všeobecne záv ázný ch právnych predpi sov.

2.

Zmluva o nájme bytu sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrži jeden
rovnopis zmluvy.

3.

Zmluvné stranyvyhlasujú, žezmluvl si prečítali,s jej obsahom súhlasia bezvýhradana
znak súhlasu ju podpisujú.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4.

a

nadobúda účinnost'dňom

Nájomca udel'uje súhlas podl'a zákona č. 12212013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
v znení neskoršíchprípadov na spracúvanie svojich osobných údajov prenajímateťom pre
účelyuzatvorenia náj omnej zmluvy.

V Marcelovej,, dňa 28.04.2017
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prenajímatel'

naJomca

nalomca

