
Zmluva o nájmc byíu

UZVI€!á podl a usl, § 685 a fu9l, zld|óna t. 40119ó4 zb. obéiansky ákonnik v aeni
ncskoršichprcdpiso!, ákona é,4432010 z,z. o doláciách m roaoj bý, iaaosociálnoh
byaď'v JPn',.§\or.nhlFdpiýL aatEálncplalŤhoVÝob"cr.áv nehóneadenlá

ob(r Š,elanovoZsaolnh p-delo\ďia rajomry!t óy]ol vobo šrldro\
( dalej l.n.. znlu!." )

medzi mluními sireani:

Ičo:

Fd.lišek chudý. starosla

3lo0?,7
Pr]na bank! slovensko. a,s,
čisln účfu : 260rOn6n07/5600

Áo oFn, imak]'na {mle Fdnei/ da].ilen, p,.nljln,|ťl'' ,

!.ko nájohca na slEne druhej (d'alcj l€n,,nájomc." )

prebaj inalel'a náiónca spolu dllei len 
" 

zmluvtró stmny')

čknokr.
Prednetnájnu

L Prcuojinatel' jc výlučnýn vlasinikon 2 i7bového bytu č. 3 s celkoYou podlalrovou
plochou 60 n: , ttori podsláva Z dloch obynrýcb nieslnosti, kuch}lre, kúpel'ne, wc,
zádvena, balkói ( ďalej len ,.byt") a nacnáda sa v obci Šlcf ov na pnrcni býovóno
domu so súphným čisloD 5l4 poslav€ného na pozmku re8istJa..c" pďcelné čísló
908/5] ( d'alej le. ,, byaoť don") a cvidóvmého okrcsnýn úradom seni.4 kataslúhy
odborvkarasúlnonúz€ni Štef ovnalisievlastnlctvač, l022.

2, PEnajimt€l pr€nccnála nájoncovi do Ujivania byl !fuzgbu a za podnienok
dobodnuti.b v lejto 7,nluve. Nájomca je opúvnený spolu s b}ton uživať aj spoločné
časii a spoločné anadenia bytovélro domu.
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článokII.
ÚčeI !íjnu r Noby lvoriac€ doblcno.i'újomcu

PEnajinatel' pMajlma nájonovi b},t za účelon uspokojoia b}tovej potreby nájomcu,
t€dá výluěne na bíové účely,
NÁjoúca sa aváaje, ž€ bude b}1 !žIvai'vsúlade s óhodnulým ,]čelon nájnu.
Poruš.óie tohb u9leov€nia budú zmluvné slrany pov!žova!' a podstatné porušenie
zmluvy a v i?kóú pdpad€ j€ Fenajtmatel o?nivn ný od zmlwy odsnipii,
Nájomca lYhI6uje, že vb),le spolu snin budú bý!áť ( fuoni'jeho domácnost) ti€to

Menoj Enk ceténi , nď, ,_,-_,syn
Denis .Iurčelq ffi, ,_ , .yn
Mďián Jurč.k. óú" ,. dnrn

čknokIII.
Dobaíájmu

Prenajliakl' prcnajim br1 nájoncovi na dobu určnú, Nájom zlčlíl dňon podplsúia
Pioiokolu o odolzilaíj a preÝZti b),lu ( člá.ok vL Tejto ZnlurY) dňa 1.decambřa 2020
, tdá do 3o,noÝ€mbm 2023.
Nájoí.a ná piávo na opakované uallorenie zňluvy o nájne br,lu na udilLl dobu nájnu
pn dodranj podmicnok iejto Znluly, aktuálne platného všeob4ného zá!§áébo
nďiadenia obe Štelanov o ásadách Pridcl'dÝ ia nájomný.h b,tov a zá&ona o doticiách
ná rczÝoj bia ia aosociálnon bývel, o nožnosii opa|oÝeóho Mv€tia hluD/
o íájn€ bylu bude Fenajimtel infomovať nájoncu n'nináne 3 nesiace pFd
pohodn!'ýn t€mi.on sko.čeni! nájnu bíu.
v pnpade 2áujnu o opalované uavrtie zmlu}Y o nájne brlu je iájonca poÝiiný
doručn' pEnljlnaielovi phonnú žiadosl' o opakované uzaretie zmluDl o nájme b)4u
snáležnosťmi a pdlonmi podla píslušnej pbtnej pniÝnej úFavy apodla akluálne
plahelo V,eobecneho á\úcho Triadenia obe Šlelano\ oAadďh prideiolanla
nalomny!h by1o! ! ob(l sleÍeov
v pripade skon&nia nájmu je nájoň.a !óvimý b}t he2odkladne uvolniť ( vypiaiai')
aodovzdať nó p€najImat€lovi v stale prineimon dobe jeho uživmia néjoncon. za
piipadné škody na br,le alebo na spoločnýcb častiach a spoločných ariadeniacb b},lového
domu zodpovedá nájonca podla prislušných plalných právnych piepisov,
Nájomca nemá n&ok fu pndelmiá nánmdného brlu, alcbo incj br,lovej nánmdy pri
ulončeni nájnu z akéhokolvek dóvodu, Na br1 sa nevzťanuje prccnod nájnu podlh § 706
občiúskeho zjlomika. pokial'kogenbá púvna úpraya neuslúovuj9 inat,

čúnok Iv.
Popi§ l mzloh, byru

Byt 9 mcbáda oa pnzemi br'toÝéhó donu. Ide 9 2-izbó!Ť b},1 s pri sl ušenstvom,
Pííslušenseo býu llon kuchyna, ádveiie, túpel'ňa, wc. balkón. K b),iu patrl pivnica,
súčlst'ou bylD jc jcho vnúloné vyblvenia. lto ú,vody ele*bickej inštalá.ie od
el€klroneru, fu^ody úsircdného kúienia od donovýcb stipačiek, rczvody plynu od



l , spoloěnými čaťúi bylového dofou sú: zítklady dofou. sťechá. chodby. oblodové núry.
priečelia. vchody. schodhko, vodorcvné nos.é konšlrukcie, zvislé nosné konštrukcie,
izolač.é ko.šlrukcie a i.é ěasti byloÝóló domu. ktoru sú ncq/hnutné pie jebo podslatu

2, spoloěnými zriadeniaňi bytoÝébo doíu §ú aiadenia. *toé sú účéné ía spoločné
uživmie, a 1o najně bleskozvody, vodolodné, kanaliačné. elektrické a plyno!é pípojty,
iné spoločíé pieslory,

čÉnokvI.
odoud.nie bytu

Preňaj inalel' odovzdáva nájomcovi byt a nijomca b}t pEbeiá v uživmiaschopnom st!!e,
Da dókú čoho znluv!é sirany podpišu Polokol o odovzdani a prevzati b),iu, a
podmi€nok dohodnutý.h v článku xl, Bod ], tqio Zmluv!.
Protokol o odov,dani a prevall bytu spišu a podDišu znnuvĎé §traíy Dri odóvzdúl b}lu

]

plynon€ru. mzvody kanali2áci€ od zvislých úzvodov aknin

cdková výne€ pódlóovej plochy bytu vl&ane prislušenslva je 60

čbnok v.
Popi§ §Dolo!ňých lrsll l§íólóčíý.h zrřiad.ňí bytoÝóho donu

]

a uveól v ňoň najm§:
a) sllv v akom 9 b},1nachádz v ěNejeho odovzdmia nájomcovi
b) Ziadeni€ b}tu á slav v akon sa nachád4

], Pr@jinatel'ý zavězuje najóeskó! ldeň odovzdáia bytu odolzdal'nájoncolijednu
gdu kl'úaov od bylu aod vchodových dveii, To nepla|i, 9k ide o opliolaóé @vréiie
znluly o nájne bytu a pemjimatel' tielo kl'úč€ nájomcovi už odolzdal ped řj
uza!úim na ziklade piedcllidzaj ú€ho .áj omného vá'ahu k b},tu.

čunokvU.
výšk! a spl,rnost' nnjomnébo a úhr.d za plngDie spojenó s uživaíin bytu

1, Dňon prciokolái.eno odovzd ia a pievzaiia b},tu je .ájonca povimý pladť
pEna.jimatéfovi nájonné a preddavk! na úhradu 2á pInenia spojcné suživaním btu.
Tieio zává2ky je íájonca poÝinný plalil' až do laklckého ( lyzického ) odovzdeia bau
pt.aiiílteI'ovi po skončeni Dájnru,

2, Níiomné ie stanovenó v sune 104,80€ m€s.čn€,
], z. plneni,3pojené 3 Džfuríln bylu plaií nájomca mcsačnc prcddalky v celkovej výš*e

2! €, v tEtó céne št 7ahrnuié préddavty ná ]_ vodné. stoČné vo výŠke 22 €
. o$.']enie §po]ďn).h plie,lolo\ ý dome lo \ý§e 2.

4, Nájodcaje povinný platil'nájonné a preddavky naúhiadu za plnenia spojeĎú s !žlvanln
bíu na účet pE.ajimaiel'a vede.ý vPrima ba.ke slovensko a,s.. či§]o účtu ]
260208600?/5600 a pri platbc uvcdi€ ako vďiab il ný symbol( vs) svoF rodnéčfulo

5, Nájomnó apied.lalky na úhády 2 plnenia spojaé s Užlvmin býu v úbrmej sune
128€0 €je nájoíca poyinný platil'zá pllslušný kalendámy mesiac vždy po2adu. ato do
l0, Dňa nasledujúceho kalendámebo mesiaca,
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Nájonca ! den vzDiku nájnu oznámi pisomnc prenajlnatelbvi prislušnikov domácnosťi,
klori budú s nnn v býe bý!.ť,
Pri znen€ po|tu bývljúcich ýbyte j. nájonca polinný túto 3kúločn8ť nboúnc
oznánir' pr€n.jín.(elbvi nljne§kór do 30 dni odjej Ýzniku, Ak nijonca poruši lúto
povimost'. ná preóaj ínatel píálo odslúpiť od lejto Znluly,
PEnajlmater je opnivnený heniť !ýšku nájonného a prcddavkov na úhiady a plnenia
spojcné § užjvlnim bytu ! závislosli od meny piislušných právnych predpisv, alebo
ceno!ých predpisov, zneny počlu osób býva]úcich v byle, zmeny rozgbu posk},tova.ých
plneni, po,1l'a spolreby poskytov ých plneni v tredchád7ajúcofo obdobi alebo na ákladc
iných skutočnoslí. kioié majú lPlyv ná výšku peddavkových plalieb, PEnajinalel' sa
za!ázuje, že oznáni nájoncoli znenu výšlry preddalko! pisnne prcd ich sPlainosi'ou,
Takto lx/konúá 2meóa je súóNtbu q lo Zmluvy,
Znmu výšky nájofoĎého apreddavkov podlh bodu 8, tohio článk! D,*oná prenajimatel'
od pryého dna kalendán€ho nesiaca nasledu]úcehó po sk!rcčnosti, kloúi zakladá pnivo
prenaiimalcl'a na vytomnic zncny.
Ak nájomca ne7aplaii nájomné alebo ptddavky na úhrady za plncnia spojcné sUžlvúin
býu adňe avčó, je povinný aplltiť pEnajiDatel'ovi popl.tok 2 on€šktni! vo !ýške
slanolenej podl'a občianskeho ákomika aprcdpisov Drúenýcn ňa jeho vykonanie (
ňariádenie llády č.811995 z.z. v m€ni neskoŇich piedpiso!). pokial'výšku ioho
popla&u neuiia iné právne pFdpisy, Nájomca je pólinný ,aplatiť lenlo poplalot
z oneškaria aj l pripade, ak je v onešk i s platbou lyplývajúcou z rcčného vyúčloÝmia
skutočných nákladov u Plne.ia spojcné s uživfuin bytu.
Pieddalky na úhiady za plncnia spo.jené s Urivanjfo bylu prenajimalel'účlujc podl'la
skutočných nálrladov v lemlne do 28. lebruáB 2 pledcIúdzjúci kale.dárny mt ( rcčné
vyúčbvanie). Podta lýsledkov tobto rfúólovania]
a) PFddavok prenajimtel vráti nájoncovi do ]0 díi odo dňa doruaeni! lyúčtovania.
b) Nedoplaiot nájomca zplati p€na.jinaielbli do 30 dni odo dňa doručcnia

óÁ""kvrlr
finmčn{žábep.ka

Nájomca je povinný najnskór vd€ň podpífuia tejto zrnluvy aplaiil'm účel
prc.ajimt la č,| 260208ó007/5600 vedený vPdna bake slov€nsko á,s,. finančnú
záb€zpgku vó výšké šestnesačného Ď4ióňného, To neplati, ak tráto ábezpeka jc kryiá
finmčnou ábezpekou apla€Ďou nájofocom Ý rámci pr€dchádzjúceho nájomného

Finančná ábezpelo slúži m zabezpoócnie plnenia dohodnutého nájonného, dohodnuiých
úhrad spojcných s užilanim býU a nepoškod&vaniá uživmébo bíu,
PEnajiíatel'je opúvĎený í]íúčnú zábezpeku použil' na splnenic svojich pohladávolr
voói iájodcovi, najmá ( a!šak nielen ) na zaplaleni€ dlžnéno nájonného] úúúd zá plneni!
spojené s uživ in b},lu, poplatku zomešk ia, nánŘdy škody a oplavu zďiadenia btu.
kt]é poškodil nijomca alebo ělenovia ieho domácnosti,
Po skončeni.ájmu aza pEdpokladu, ž. nájonca bude nal'splnené všetky Peňažné
závázky 2 ejto zmlury a/alebo,jéj polušeda abyt odovzdá pEnajinalelbvi
v uživeiMbopnom siave. vráii preóajímalel!fióančnú záb€zp€ku vnspoli€bovmej
yýšie nájomcóvi do l 5 dnl od p€vZtia bylu Dbaiimatelom,
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dójde po skončeni nájmu k opalolaiéhu uzvFtiu nájomn€j znlury k brlu mcdzi

zmluliýfoi slmnami azmlulné slťdny sa nedohod.ú inal, móžc pr€najinalel' použn'
finanĎnú zábezpeku v nespotebovanej výške na zpočiianic úhrady finančnej ábezpeky
do opakovaóe u4werci nájonrnei mluw_
v pripade snílinájoncu bude fin čná 2ábezpela prednelom dedičského kon ia,

čBnnk Ix.
Pnóv, t povinnostj znlulných sarií

Nájonca sa ?.!ázuje, že prcnajimtcloú 
'alebo 

osbán u.óenýn na úěely lejlo Zmlury,
najn't óa riadny avěasný výkon práv aplnenie povinnosti mluv.ých slnán, všeiku

\,JUm(a ý 2L,Jie n1l. á!, foa á \.eúy o§obv s nln óWaiU, e \ b\le fu hJl) pub)i
ýobcis,eiúol 1,e/ /b)ločnenoodl]adu, nJjno$^.dnleoleto ňenqcd oJ /J\Elia le]b
Zmluvy, To nepláti, ak lenlo závámk je ku dňu u?áúďia tejto Zmluvy už v celon rczýhu

Néjonca nic je opláÝneíý penebať byi al€bo časť b)fu do podiájmu akbo ubytovať
d'alšich čl€nov don&nosli bez pEdchádzjúc€bó písmného súhlasu prnaj imatel'a.
Nájomca nie je opnívne.ý vymenii' b)'t be7 pÉdchádzajúceho pisnného súhlasu

Nájonca s zavázujc. že !šeik, dúbné op6Ýy v bý€ súvisiace s j€bo Uživmln a óbvyklé
pldce ( bežná údržb!) v byte si zabezpďi sám a na vlasiné náklady.
Nájomca sa avázuje, že pii výkon€ svojich prá! bude dbal' ná to, lby v bylovom done
bolo !,}tvo!ené prostEdi€ zab€zPďujúce oslatiýfr nájonnikon nerušený výkon ich pláv,
Nájonca § ZltDuje, že nedoslai*y ; poškodenia vbyie a spolďných pricsiomch
a ariadeniach býovéno dofru. klolé sposbi on gim alobo členoviajeno domácnosti. bez
zbíočného odkladu odstnini a uhBdi v plnej výšk., Ak sa tal neslane] ná prenajinalel'
pnóvo po predchiidejúcon upozorneni nájomcu iieió nedostatty a poškodenja odstlánit'
a požadovať od nijoncu nálrradu nlikladov s lýn spojených
Nájoncaje povinný ohániť bez zbyločného od*ladu pi€Mjinalelbvi potEbu lých opniv
v byle, kloE má há§ť ptíajjhatel á unožniť ich vykonánie. inak bdpoÝ€dá 2a škodu.
kiorá nesplnmíí tejlo povimosti vzniká,
Nájonca g avaizuje, že nebude vbyle vykonávať podstátné zneny a stlvebné úpiaql
bez pEdchádzajúccbo phoEného súhlásu oenajimalel'a. aio ani na svoje náklady, Ak
nájonco porušl lénio ?á!ě?.k. je pEml imalel'oFávnený od icito Zmluvy odslúpit'.
Ak sa nájonM néposbrá o ildne a včasné vykonani€ dĎbnýcb opráv abežóú údržbu
bylu, má préňaj inalel' plávo ich umbii'po pr€dchádzjúcom upo?.meii nájohcu na sÝoje
.átIády sáfr a pož.doval' o d nájoncu náhradu týchto nákladov,
Nájonca a členovia jcho domácnosti sú povi.ný umožnil' pEnajimatel'ovi ainýn
kontúlíým or8ánom vsiup do byu s cietom rfkonania koniroly l4hnického slavu b}tu
á dodižiavfuia tejlo zmluly.
Nájomca je poliiiý ku dňu zániku nájmu b),1u odovzdať pMajjmatelovi brl vrprat!óý
a ! riadnofr šlave s prihliadoulin na obvyk|ú aúo!1izÁciu a zárcveň je povimý k tonulo
dňu lnúdil'nájom.é a osiainé plneniá spojené s uživanin b},lu na zá]dade rcčnébo



č,r..l x.
skončenit !íjnú bytu

a, Lplylúní dob), ra l,Jlu bllnaJom b)lL dolodruli
b) phonnou dohodou mluvných strá!,
c) phomnou výpoveďou iedn€j b mluvnýcn sitán
d) pisomnýn odsiúPenin od ZmluÝy 2a podmienok v nej dohodnulých alebo

steov€ných zátonon,
2, Nájoncajc oprávn€ný nájon Ýrlov€dať pisnnou výpoved'ou s uv€denim dóvodu, alebo

b€z uvedenia dóvodu,
3, PEmjinatel'je opóhúý lypoved.rť nájod b)tu, ak:

a) Nájomca. alebo !eó. klo je čle.ón j€ho domácnosti, hnbo poškodžuje Ffujatý byr,
jeho pisluGnstÝo. spoloóné priestory, alebo spoločňé ariadfuia v brlovom dome,

b) Nájonca. á]ebo len, kio je ělenom jeho donácnosti siBllvne mrušuje pokojné bývmie
ostatnýcn iájomcov alebo vlslílkov br,tov. obiozuje b€zPečnosť alebo poošuje
dobé ňúvy v bytovoh done, alebo imk bnbým spósobon poťUšl dono!' lodadok

o\Nájohca hrubo porušuje povimosti vyPlýaajúce ziájnu byu óajíě rýd. že
nezaPlatil nájomé alebo úbúadu 2 plnmia poskytovdé s uživain btu z dlhši &s

d) Nájon@ p@nechal byl alebo jeho čať iiému do podnájmu bez pi$mného súnbsu

e) Nájoň€ uáÝa byl spósobom. ktoÚ nie je l súlad€ s úč.lon Mjmu dohodnutýfr

f) Nájom€ b€z súhlsu prenajimakra v brle ub}ruj€ osoby, kloř nie sú uvedené .a
evide.čnon liste b},tu s vý.imkou návšlev, kóié sú v p.iebehu jedného n€siea
katši€ alo l5 dnL

4, Ak bola deá písomná výpoved znluvy jedóou D dluvných stián, skonči sa nájon bylu
uplynutln výpovednej lehoty. výpoledná lehola j€ ai mďim a zčlna plyóili' pryýí
dnofo mesiaq nasledujúceho po n€sirci, v ktorcn bola Ýý!o!eď jednej b zdluvíýcb
slld. doruěená drunej zo znluÝných siián,

5 v priPade od9ilp9nia od znluly láto sa od ačiatku zfušuje m Ziklade oznánmiajednej
Z hluvných stián o od§túpfil od zňluvy, doruěe.ého druh€j b mluvnýcb slíán,

črnokx}.
o§obitné dojedbúl,

l. Pre.ajimt€l ryzicky odoudá by1 nijoncovi a nájonca p€v*ne b)a až po nadobudnuti
úěimosii lejto znluvy, a to ná zliklade Piotokolu o odovzd..i a prevzati b}lu, v t€nio deň
pEnajlmatet odoÝzdá óájom@li tl'úče od b},lu s ri.inkou PnpMu opaloveého
uavrctia nájomnej znluvy o .Ájíe bytu ( ělánok vl, bod 3) a iýmio dňon sLt iájonca
a ošltni členovia jeho donicnosli opióvneni vsiuPoÝal' do bylu alo jebo užjÝ.telia,



čÉnokxIL
zá! crečíé ust.novcn i !

l. Táio znlula óadob]da platnosl' dňoň jej podpisania obidvomi nluvnýni stmmi
á účiMosl' dňóí nNledujúcih pó dni jej zve€jnenia na webovom sidle ob.e Šlefmov,
ktorinje iiteňetovÁ štlántaobce Štef ov,

2, Do nadobudnutia úóimosli Zmluvy sú zmluvné stány svojiíi ptjavói vóle vnej

], zm€ny alcbo doplnenia lejio Znluly je rnožné plahe vyko.al' len po %Ájomncj dohod€
znluvných slrán v pismnon dodatku k lejto znluv€. ktorý bude podpiseý obidvomi

4, Tá1o ZDluva j€ vyhotovená apodpjsúá v dvoch vyhotovenieh, ktoré obidve najú
piávnu silu originálu, Jedno vyboloveni€ znluvy oMrži preDajinalel' a druné
vyhobvenie Zmluw obdiži n{iomca,

5 Neoddelitel'noD súčaťou €jto Znlu\} je Prctoko] o odovzdgúi a pÉvzali b}1u,
6. Znluvné sliey vyhlóujú, že sú plne sposobilé na plávne úkony, ž si aenie Znluvy

poeme plečítali, jei obsaiu pooameli, lryhlasujú. ž€ táto Zmluva bola uawiá na
zánbde ich slobodnej . vááej vóle pEjavenej uřilýn a Zozumit€l'nýn spó$bón, bcz
nállátu, bez li€se ab€z náp.dne novýhodnýcn pódni€nok, ú dók@ čoho znluvu
vlashoruěne nižšie podpíýli,

Jll W ?070

]J,o náiorM 7m NJ k by,ú boh 7vm r.máia

V Šielmo!€. dňa ]0 l ] 2020

1

.\

FGnli3ek chud}, s6|ša

].l,"/jhť}§", ,,,. ,,, ,,,,, ,,.


