Znluva

o nájme byfu

§ 635 á n!sl. zkona ó,40/l964 zb, občiansky z'tonnik v aoni
pledpis!,
neskoršich
ákona č 443 20 ] 0 Z z, o dolácilch Da rozvoj bý vaniá a o §oc iátíoú
bývani ! mcni ncskoršich pEdpisov a akluálne plalnébo všeob€crc závúného n! adeni!

Ll7avrelápodlausl,

obc€ Šlefanov o žsadácb Pridelbvania nájomnýcn býov v obci Š€fanov
( daIej len., znluva" )

!§dr!4rbr4fuí_§!I9!é!s!

v nene obce

adeg|

ko.á

:

Ičo:
banrové

spoj€nie:

Fmlišek chudý, starcsia
90645 Šielúov]47
3na77
Prim ba.ta slov€nsko, a.s,

čislo účlu:2ó02086007/5600

alo pMailmatel M stideřdnei

2,

lei

'pren.jim.tel"' )

neno a priezvisko: Pelel Macek
tflalc býon:
Štctanov
dáluD nďodeni!:
bdn\ovc

.

( ďalei

§por.lř

ako nálonca n!

prenajinalcl'

a

str

e dIuhe]

(d'alei kn

'n{iom.l"

)

náionca spoh d'atcj lcn..zmluvnó strany")

a

nasledovnÝch DMnienok]

Óenolt.

Predm€tníjnu

], PÉiajiúalel'ieÝýlučnýn llaýóikon

2,

l_izbovóho bylu č, 2 s€lkovou podlahovou
plochou 42 m1 , klorý po2!siÁ!á zjednej ób}tnýcb mřslnoslí. kuchFe, kúpehe,
ádveria kono8 ( d'ltej len ,,byt") a nachádza sa v ob.i ŠiclovnaLnadanom
podlaá b),rového donu so súpisným čisloň 5t4 pósbvenéno Ďa poz€nku reeistn..c"
pd,e'ne -Flo o08 <t l ďdlei kr ,, bylo,i dUn"| de!,Jo,Jle|'o ok,."n\m mdon
scl ,.a, LdlsúalnJ odbor. \ LaE,tralnom i/eT, slelMor lá li,'. v,ln,l\. r, I027,
podmicnok
Prcmjimalct' pr€nccháva nájoncovi do uávania byl vrc&hu a
dohodnulých v lcjlo Znlulc. Nájomca.ie opdvnený spolu s b}aom užilať !j spoločňé
časti a spoločnézďiadenia byroÝého doíu,

vc,

2

črnok rl
tl&l níjnu. oMby tvolim€ donacno§l' n{om.!

?ú6jiMt€r

pi€mjima

nájomcoli

teda výlučn€ na b},to!é úč€ly,

bí a

účelomuspokoj.nia brrovej poteby nájoncu

ř

Nájomca sa ZvázuF.
bud€ b}1 úllať! súlade s dohodoutýn ,!čelom .ájhu,
Porušenie tohto ustanovmia budú hluué slre, poýažóváť
podsldhé poruš€nie
je
pnpqde
prenaj
znluvy a v lokom
ím.lel oprávn€ný od zmluly od$ipn'.
Nájonca vyhla j€.
v br,le spolu s nim budú býÝať ( tvoil' jeho donácnosi') rieto

a

ř

črnokIlr.

Dob.n{jnu
l

Preiajinaiel' p€ňajina byl nájon@li na dobu určnLl, Nájon z.číí.díon podpi9nio
Pioiokolu ó odovzdúi a prevzail bylu ( článok vL Tejto znluly) dňá !.októbř! 2020
á tý{ do 3o,rcpt€nbn 2023.
Nájómca má právo na opakoÝúé uatvoreňie zmluvy o nájne bytu na uéitúdobu nájnu
pii dodúani podnienok tejb Znluty, aktuálne platného všeobecnéhoávilz.ého
nariade.ia obc€ Šlefanov o ásadácn Pridelbv ia nájomnýcb bíov a ákona o dotáciách
na ozvoj bývania ao$ciálnóm bývúi, o nožnosti opatoldého uau€li! ňluvy
o iájme brlu bude pFnajinale| inlomolať .ájofocu úi.inálne ] dešiace pr€d

pohodnu!ýn t€minom skončenia nájmu bylu,
v pripade záujnu o oPákovmé uzvr€tie zmlura o nijne br,lu je nájomca povióný
doručit' piemjimaielbvi phomnú žiadosl' o opalované @lElie zmluv} o nájne bru
s n ležitosi'mi áprílobmi podlh prislušn€j platej práýňej úplaly a podla aktuálne
plátnóho vš.obecného ávězného nariadenia obce Šíelanovo ásad,{ch pridel'ovmia
nájoníý.h bylov v obci Šlefaio!,
v pilpade s*ončenia Ďájnu je nájona !o!iníý byt bezodklgdne uvornit' ( vyTEt t)
a odolzdať ho pFnajina|el'ovi ! stale prjnelúom dobe jeho uživmia nájoncom, za
pripadné škody na byte alebo na špoločnýcbčastiách a spoloóných zariadeniach b},lového
donu zodpovedá nájomca podt'a prislušných plahýcb Právnych prcpi$v,
Nájomca nená nárot na pridelenia nánndného byiu, alebo inej b},tovej Ďáh6dy píi
ukonóenl nájnu z akéhololvel dóvodu, Na b! sa nelzt'ahuje pÉhod íájdu podl'a § 706
občiaň§keho zátonnika, pokial'kogentnáprÁvia úpdan€ustánovuie imk,

čtrnokIv.
Popil ! řoloh! bytu
l,

sa.achádza na l, Nadzennon Podlaži by,iového domu. lde o l_izbo!ý bt1
prislušcnslvom, Prislušcnslvo býu ivon tucnyňa. ádvcric. htpel'ňa. wc, K bylu patd i

Bý
s

súěastbu býu je jeho vnúlomélyba!€nia, ato iozvody el.tliickcj inšlalácie od
elektroneru, úzvódy úsirednéno kúrenia od domo!ýcb sl,ipačiek. o2vody plynu od
plynomeru. rczlody kanalizácie od zvisIých rozlodov aknin p!íslušóéaiadbýa.ie
celková výne6 podlahovej plochy bytu vúlme prislušenstvaje ,l2 m1

Po Dis sDo ločných čr.ti l

l.

Článok v.

s

poločných zariad

cn i

bytoyého donu

st@ba, chodby, oblodové núry,
priečelia, vchody. schodhko. ÝodoioÝné Ďosné tonštrukcie. anlé nosné loíšlrukcic,
izolačné konštukcie liné časli b}tového donu, kloŇ sú neÝtnóúnó pre jeho podsBtu

spolďnýni &sl'ani bylového domu

sú| zátlady domu,

b},lového donu sú ariad€nia, kioié sú uiené ňa spoloč.é
uživúie,a to najňě blgskozvody. vodovodné, kdíaliačné,€l.kirické a plyno!é pripojky,
iné spolďné pne§oíy.

2. spoločnými eiadenimi

čunorvr.

odovzd.íl.bylu
],

nájonca brl pEbgá v uživmiaschópnon §lav€.
m dókaz čoho dluhé s|6!y podpišu Prctokol o odoÝždani a pi€Eoli b}tu,2a
Podnienok dohod.ulýcb v člántu xL Bod 3, tEio Zmluly.
Protokol o odovzdúi a pEvzti b}tu spišu ! podpjšu zmluvné stm.y pri odovžddi br,lu

PtMjlfutel

odovzdáva

nájonmli b}t

a

aJ §la\ v alon .a bý nthloá \ aa,ejehoodov/d laúÉncovi
b) eiade.ie brlu a stav v a]oh sa óacbáda
PÉňajldalel' 9 avěaje najn€skór vdeň odovzdúia bytu odolzdať iájom@vi jednu
sadu kl'účovod bytu a od vchodovýcb dveri. To neplati. at ide o opakol é udvrétie
zmluvy o nájme bytu lptnajjFatel ticto ktiěe nájofocovi už odolzdal pÉd jej

uzwiim

na

áklade pEdchrádzaiúceho iáionnébo vzt'anu k bnu,

črnokvIl,
výškr l sp|.lno ' ndjonného t lrhnd a plD€nicspojcía9 užlv,Iim bytu
protokolámeho odovzdania apÉlzaiia bytu je nájo ca polinný platil'
prenajinakťovi iájomňé a preddavky m úbradu za plnenia spojené sužlvanin br,lu,
'l'icto á!ázky je újonca polinný plaú'aždo faktického ( !2ického ) odovzdúia býu
preňaj imaielbvi po skončeni nájíu,
Nájoffné je staĎovené v sunc 7410 € n6,čn.
za pln€nia spojcné s užlvlnln byru plalí nájoúca nesačnc pieddavky v celkóv€.j výške

l. Dňon
2.

].

12

4,
5,
ó,
7.

_
_

€ v lejio

cene sú zahmulé preddavty na
vodné, sloónó vo výšk€ l0€

:

oslell.nie spoločných priestoroý v done vo výškc2€
Nájohcaje poviiný platiť nájonné a pr€ddalk, ú úLiŘdu za plneóiaspojcnó suživanim
býu na úó€t prenajimalel'a v€d€ný vPiha búke slovcnsko a.s.. čísló účlu:
26020860075600 a piiplalbe ulcdic áko variabilný symból ( vs] sýoje rodíúčblo,
Nájomné a prcddavky na úhúdy7á pInenia spojené sužjýanin brlu v úbmnej sune
36,30 €je nájomca povinný platil'a ťslušnýtalendámy mesie !ždy pozadu. alo do
l0, Dňa n6leduj ílceho kalcndáneho mesi&a,
Nájomca v d€ň vzniku nájnu oznimi pisomne pťnajinatclbvi prislušnikov donácnosli.
ttori budú s nín v b},le bývať,
Pri zmene počtúbývljli.i.h v byte je nájoíct povinný rúro skutočno.ť pboDne
oznánit'prónljinrlel'ovi n.jne§k6ř do 30 dní od jej vzniku. Ak nájonca poruši túto
povinnost', náprenajióalel'právo odstúpiťod lejlo Znluvy,

8, Prn,, mae]'ic
§p.J(1(

.

l,e,i,'L}(kJ fu,omnelo apŘJd,"o\ ra Jhrdo) /o p]nelia
áLi.loJ, nJ /men) pas ú.niln Dmvn}ch pFdpl U\, alebo
meny poótu o§ób bývajúcicb v by!e, neny mzsahu póskylovmých

opm\nťn}
ďnan'ň b}lu !

cenovýcb predpisov.
plneni. podb spolieby poskylolaňých plneni v Predchádzojúcon obdobi lkbo m zátúde
inýcb skuloónoši. kioré najú !pl}a na yýštu pieddavkových t]atieb, PE.ajtma€l sa
Zvázuje, že oznáni nájoncovi znenu výšky pi.ddavko! pienie pEd icb splaliosrbu,
']'akio !y konaná zmcna j e s úč6ťoutcj io Zml u!y,
9, Zmeíu výšky nájomného ! pie,ldavkov Fdl'a bodu 8, tobb článku Ýytoná pmajinát€l'
od pýébo dňa kalendáňeho mesiaca Ďdledujúceho po skuloónosti. kioiá z;}ladi piávo
prenajinalel'a m ýykonanie zneny,
l0, Ak nájomca n€aplad nájomné alcbo preddaýky m úh6dy Z plne.ia spojené s uživanim
bytu riadne avčas,je poliniý 7aplalil'prenajimaklbvi pop|.|ok 2oncšk.nii vo výške
stanolenej podl'a občianskeho ákonnika apÉdpi$v určeĎých na ieho vykonanie í

,d,laJd,ie Llad) č 87,')o5 //, v/re1l Ť,Loh,cn olťJp|.o\l, po\,al'\)i^u lolo
poplalku neurči! iné právne piedpisy, Nájonca je povin.ý zapiatit rcnb poPlalok
z omeštania aj v pripade. ar je v oneškani s platbou qplývajúcóu z očnéhovyilčl;vaiia
(n)!h l.\lad.\ /d plnen,aspoiolc§ L),\Jnlm by,,
"lUL
l l. Prdddvky na úhmd, ?a plne.ia spojené suživanim bytu prenajimalel účlu.jepodl'a
skubčných nákladóv v temine do 28, lebruářa za pEdchádzaiúci kalendámv loi (;oóné
l)L.'o\ali., Po,l'd \)5 edlov lo'11.9 j(loýanE:
a) Pr€ddalok ptnajimát€l úáti nájoncovi do 30dni odo dňadoručeniávyúčtov ia.
b' \edoplái.l naJomca /aplá, pÉnaJ,mak"o\i dó Jo d odo óňa doruóena

l. Náiómca je povinný najnskór v deň podpismia lejto ZúIuvy Zplalit' na účet
ttnajimatcl'a č,] 2602086007/5ó00 vedený vPrima ttrte slovensko a,s.. liíančnú
ábezpeku !o výške šest'nesačnéhonájonnébo, Ťo neplall, !k táto ábezpeka je kiytá
fi nanónou /ábezpekou zaplalcnou
nájomon v niúci predchádajúceho nájomnéno

l

5

linančná zábezpeka slúžina abezp€ěenie Plneňia dobodnuiého nájohného, dohodnulých
úhíadsNjených s uživmiň bytu a nepoškodzovania uživa.éiobytu.
Prcnajim.lel'je opúvncný I]Ďaíanú ábezpcku použir' m spln€nie slojich pohl.adávok
vočiirjoncovi, najmá ( avšak nielen ) na zaplatenie dlžnéhonáj onného, úhrad a plnen ia
spojené sUživanjíbylu, poplalku z oneškani!. nánrady štody a opiáW zariádenia bytu.
kloié poškodjl nájomca 5lcbo člcnovia jeho domácnosti,
Po skončeni nájmu a2 pEdpokladu. ž€ nijonca bude nai'splneňé všelky pcňažné
2áý5.ky zlejlÚ Znluvy !-?alebo ,jej porušenia abyt odovzdá piemjinalelbvi
v uživaniscnopňon stave, vniii lreiajJfralel' finančnú7ábezpeku v n$polÉbovanej
výšk€ nájom.ovi do 15 d.i od prev2atia bylu prc.ajimat|'onl,
Ak dójde pó §končeni fuijmu k ópďovanénu Uzav€liu nájonnej znlu!)' * bylu nedzi
Znluvnýni stranani azmlulné strany sa nedohodnú inak, nóže prenEjimalcl.použh'
finančnúábezpctu v nespolÉbovanej výške Ďa započila.ic úh6dy linanónei záb€7reky
do opakovane uzvretei náiomnei zmIuvy_
V priÉde snni nijoncu bude iinančná ábe2peka pEdmcion dedióského konania,

Priv!,

čÉnokIx,
DoÝinnNti znluvný.h sldn

ř

prenajimaicl'ovi a/alcbo ósóbán Určenýn na účelylejto Zhluvy,
najná na.iadny avěasný výkon páv aplóenie polinnosti zmluvných slrán, všetku
Nájomca sa zavázuje.

Nájoúca 9 Zvlizuje prinlásii' s9ba a všeík,osoby s nin bývajúce v b)te na trualý pob}1
v obci Štcfeov bez zbytočného odkhdu, najneskóI do jedného nesiaca od uzvrctia i.jlo
Zmluvy, To neplati. sk rc.lo závlizok je ku dňu uzvrciia tjto Znluvy už v celon ro^ahu
Nájomca íie je opúvn€ný pEn(hať byi ál.bo čsťbylu do podnájhu alebo ubytovať
d alšlch členov domác.o ýi b.2 pEdchádzaj úceho pi$nnébo sú hlasu prenaj i natel a,
Nájomca nie je opúýneóý ýynenn' byt bez piedcbádzjúccho pisomného §úhlasu

9 avázujc, žc !šelky dobné opraýy v byte súvhiťe sjeho uživanim a obvyklé
pnice ( b€žná údlba) v byte si zabezpeči sám a .a vlashé niklady,
Nájomca ý zavázuje. ž€ pi výkon€ svojich piá! bude dbať na to. aby v bytovom donre
bolo lyllorené pioslredie Zbe2p€čujúe oslalnýn iájomnikon nerušený výkon ich práv,
Nájonca

Ná]ofra sa avilzujc, že n€do§alkt

apoškorrenia vby|e aspoločných priestoMh
a zďiadeniach bybvého donu,lrtoré sŇsobi o. sán alebo ólenoviajeho domác.osti, b€z
zbloóného odk ladu ods lrán i a uhmd i v pl nej výšk€ Ak sa lak nesianc. ná pr.naj ímaicl'
právo po predchádzajricofo upobn€ni nájomcu iicto ncdosiaiky a poškodeni. odslJánií
pozdo\al'od naiom!u ránradu ral.'Joov q,) m cpo]ery.t
"
Nájomcaje povi.ný oznániťb€z zbyiočnéhoodkladu pÉnljinatelbýi potrebu tých opráv
v byte. ktoié ná znášať preňajinalel'a uíiožnil'ich vykonanie, inak zodpov€dá 2a škodu,
ktorá nesplnenin lejto povimosti vniki
Najonca sa zavázuj€. ž€ ncbud€ v byte lykonávať podsulné Zneny a §tllebné úpravy
bez predchádzajúceho pisonnóho súhlasu prenajinate]'a. alo aDi na svoje náklcdy, Ak
nájona poruší ienlo áv&ok. je prenaj inalel oplávnený od tejto zmtuvy odstúpil'
Ák sa nájonca nepoštlrá oriad.e a věasné vykon ie díobných oprá! abežnúúdžbu
bytu, fuá plenajimtel' právo ich urobn'po p€dcnádzaj úcoíupozDmeíi nájohcu na ýoje
náklady §in a požadovat'o d nájoícu nái6du lýchlo náklldov.
]L. Nájonca ačlenovia jeho domácúosli sú povinný unožnit' premjinatelovi áiným
kontblnýn orgánon vštup do btu s cielbn vykoMnia kontoly icchnického slavu býu
a doddiavúia tejlo zmluvy
Nájófra je povinný ku dňu zániku nájnu byfu odolzdat' prcnajinaielbvi byt vypŘtaný
av riad.om st9ve s piihliadnutim na obvyklú mofrizáciu a ároveň je póviňný k lonuLó
dnu uh6dit'ná.jomné a ostatnó plnenia spojeié s uživanlfo bytu na zá*lade &{ného

čúíokx,

§koíč.íianájnu bytu
a) uplyóutin doby, na klonl bol náion býu
b) pisoníou dohodou zmluných sirán,

o

phonnou výpovedbu iednej

b

dohodnulý,

zmluvných strán

d) phonným odslúpenin od Znluvy za podnieĎot

!n.j

§molcných ákonom,
Nájoncaje oÉvnený nájom vypoledať pisom.ou výpoveďou

dohodnulých alebo

s uvedenim dóvodu, alebo

Prciajimaicl'je op*tnený lypov€dát'nájon b}tu, ak|
a) Nájonca, álebo len, ko je členom .jeho domácnosli, hrubo poškodzuje PEnajátý byl,
jeho prlslušensiÝo, spoločnéprieslory, alebo spolďné aiadenia v b},lovom done,
b) Nájomca. alebo ten. ktoj€ čle.onjeho doíácnosii súsiavne narušuje pokojné býv i€
oslalných nájotrcov alebo vlaslnikov bytov. ohrczuje bezpďnost' alebo porušujc
dobrc mmvy Ý bytovon dome, alebo inak hrubýn spó$bon Poruší dohový poijadok

o

Nájomca hrubo po.ušuje povinnosli Bllývdjúce znájmu br,lu .ajm§ týn, že
nguplaiil nájomné alebo únádu za pln€nia poskylovúé9 uživánim býu a dlhši čas

i)

Nájo]nť! lÍeňe.hal byl .leb, jeho óaý' inému do podnúj.lu hez Ňomného súhlasu
Ná.jonca Uživa byi spósobom. klolý nie

D
4,

5.

je Vsúlade s účclomnájmu dohodnltým

Nájonc! béz súhlasu pEnljifoalela vbíe ubýuje osoby. klóé ni€ sú uv€dené na
elidenónofr lisle b},tu svýnimkou návštev, kloé sú v priebehu jedného nesiaca

kiatšic ako 15dni.
Ak bolá &ná pi$mná výpoleď Znluvy j€dnou zo ziluhých sirán, slončl sa nájon byfu
uplynuln výpovcdnej leholy, výpovedná lehola je ri msiúc a začina plynúť prvýú
dňom mesiaca iasledujúceho po íesi&i, ! ktoron bola týpoleď jednej zo znluvných
stŘn doručeíá drunej zo znluvných sllán,
v pripade odslúpenia od Znluvy lito sa od zói.tku zrušuje na áklade oznáncnia jednej
zo znluvných šrán o odstúpeni od Zm luvy, doruč€ného druhej zo zmluvných silán,

čunokxl.

ombitíédoj.dn.Ii.
]

,

PEMjinalel' frzicky odovzdá b},i nájomcoli a nájonca pEvene b}t až po nadobudnuti
r]činnosti tejio zmlury, a to ía zátlade Protokolu o odovzdeí a pr€vzoli bylu, v rcnto d€ň
pEnajiíatel' odovzdá .ájomcoli tl'úóc od b},lu svýiimkou prlpadu opakovúébo
uzavííia nájonnej zmIuvy ó iájme byiu ( ělánok vl, bod 3) a týmlo dňom sú nÁjofoca
a ostatni čleňovia jeho domácnosli

l,

opráýíml vslupbvať do blu alo jeho uživalelia,

Táro dlula iadobúda plahosl'dňom Fj podpisgnia obidvomi zmluvnýíi smiami
a účinnoš'dionj nsledujúcim po dii jej zvcrcjn€nia m weboýóm sidl€ ob.e Škiúov.
ktorým je illenelo!á silánl€ obce Šteíanóv.

2. Do

]

nadobudnutia účimostiZnlury sú mluvné stúny svojimi prcjavmi vóle ýnej

Zneny alebo doplneDia tejto Znlulyje nožnéplainc vykonal' len po Yzájon.ej dohóde
hlLNný.h slrán v pGomnom dodalku k lejto Znluve. kto.ý bude podpisaný obidvomi

4. Táio Znluva jc Ýyhololcná apodpisaná Ý dvoch vyhobveniách, ktoré obidve majú
p,'vňu silu onginálu. J€dno lyhotolenie Znluvy obdrži préĎajinalcl' a drunó
5,
ó.

vyhotovenie zmluvy obdrži ňájonca,
N€oddelilel'nou súčaslbutejlo Znluvrje Protokol o odovzdmi a prevzati bytu,
zmluvné slr y lyblasuiú, že sú plne spósobilé Da právne úkoíy, žc si m€nie Znnuvy
Pozome p€čílali, jcj ob9hu poiozumeli, lyhlaNjú, že úrc 7,frluva bola uzvr€tá na
zárbde ich slobodĎej a vážncj !óle prejavenej uÉitýna aozunrnetnýn spósobon, bcz
nátlaku, bez liesle ab€z nápldne nevýhodných podmicnok. na dókaz čoho Znlúlu
llastnoručóe nižšicpodpisali

v Štfanove dňá:]0

09 2020

Nájonca
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