Zmluva o náime bytu
podt'a ust, § ó85 a nsl. Zj}ona č 40/] 964 Zb občimsky zátomik v zneni
predpnov.
n€skoršicn
zákom i, 44]/20l0 Z.2, o doiáciách na rozroj bývMia a o sociálnom
b,!ď,
\ h.nl nc,lori.h pledp|,o. J a!|úlne plalŤ\o V.óbecle,d,reto rďiádenia
'
nh- (lclal o\ o /fuad;h idelb\.na naióňr},l b!o\ . obo Šk,ďN
( dalei l€n ,, zfoluva" )

UzEetá

ned,i zílwóýni seanani:

Františ€l chudý, starosia

ičo

)100?,7
pima banká slovensko, a s,
Či§l. účlU:260203]0l l/5600

aro ťenajimalel' ia stíane jedóe]

(

d'alej len ,,prunajinalel'' )

ako nájonca na stEne druhej (ďa]cj

prenaiinatel'

a

lci ,,nájonc!"

nájomú spolu d'alej len

,,

,ml

Ýnó

)

slriny")

?a óasledouých mdmienok:

čÉnokI.
Pr€dnetIíjmu

l,

rrenaiinalel'ie výlučnýn vlost.ikom 2 i?novéhó bytu č. 7 s c€llolou podbnovou
pIochou 49,95 m?

,

ktorý pozostáva z chodby, túpelĎe, Wc. tuchyne. obývacej izby.

spálne, b.tkóna a konory ( d.lcj lc...byt") a.!chÁd2a sa vobci Š€lanov na ll,
nadrcn.om podlaži bylového donu so súpisným čisloí520, Poslaveného na pozenku
ďJe| kn ., b}lo\ý don"] aevidolúe5o
FsrrJ .., furcelne (F,o 'o0)
s.,i." kdu\!"ln\ ooóor, \ Liknm-noh Ueml Šlelano\ na l,'Ť

o:*,*- .;.ut,*niiwa

r,

zlto,

Ia l

a

v rózsanu a
Podíienok
dohoinuLýcb v icjlo Zmluýe. Nájonca je oplávncný spolu s bylom uávať aj §poločné
časli a spoločnéaiadenia byiového donu.

2, Prcn5jiíatel'pr€necMva nájoncoli dó užívaniabyL
čunoklI.

ÍJčglníjnu a osoby ťýoriac€ domácnos('

lrenajimatel' pEnajima nájoEcóvi
kda \ýlu(ne n9 b}4o\é účc\

b},1

Z

nójoncu

účelomuspokojenia býóvcj potEby íájoncu,

bjd( n/ L/j\ať l,ulddP \dolodnulF Jreloň ná|rj
/a\a/ule.
'e budú zíluvnéstrany považóvat' za podslalné poruš€nie
Porušenie ionto usknovenia
Zmluvy a v lakon pnpade je proMj inralel'oprávncný od zmllvy odstúpii',
Nájom;a vyh]!suj;. žc vbyre spolu sninr budú bý!aI' ( Ivonť jeho domácnosl') tielo
Nalom(,

9

Meno: Kristián Moiávek.
I7abela Morávková,

čhnokIlI.
Prcóajinalel' prcnajim byt njomcovi n! dobu určnú.NÁjon začina dňod podphmia
Plotoi:olu o oiovzdfui a p@vati býu ( článok v], Tejb ZnlWf) dn. 1.novcnbú 2020

,rnádo31.októbra2023

N,i.m-d ňa Ďr.\o m ooJkó\dne uá,\o,en|e lmlJly o ra|Ť. b}1u na ulťnU dobJ l,jimu
Di dod,Zď podn|e,ol ,elo Zmlul) fulualne platnei, VÝobecneho /dJúcho
;anadc.ia ob.i Šlclmov o ásadách pridel'ovania nájomých br,lóv á zákona o doláciá.n
na rczvoj býlsnia ao sociálnoň bývmi. o íožnosliopakoÝúého uavretia zmluÝ,
ouájúe b),iu bude prenajinatel' infomoYal' Ďájomcu minimálne 3 m€siace pÉd
n.hódnuLÝn termj.om slónt€nia náiíU b}'1u
i o-o"ai -.l", oopJlo\ďi u/.\,el,e /mlu,J olalr. bqu ie fuJóŤ!, povinnj
ooiu, ii praq]tareto,r pl,óňru 7boo,'ooĎa\o"úé JáWll. /nlur5 o 1l ne býJ
, na| ,1;"]am, ápílohanj Fd"a pl, lu{e| p_hc'Prá,ne Updv\ dpod]a ar,u,lt
.l"hehó v*obe.;eto ávrnúó naliadenla oce ŠlelaŤ,o/sadát Pnoe,'o\J, b
mjonnlch btlov ! obo Štcfan!,
r onuoe *orenre n.|ffujc na],,ň,. po\imJ bJl -'ád]alMne J,Ul1l l ryĎlaldi)
hó Drcnailmď'lo\' \ ja\e piŤcmDm do'e ]eho u/lÝlnk rá|nm,on,7d
";do\Zd_l
a ,poloťr)! h 2Jadel,acn D),n\"ho
p| fudne ,lod} ;J hyc Jebo fu
"poloin),1rď'i"ch
doíu zodpov€d.l iájomca podl'a pdslušných plabých právnych nrelisov,
\aiom,a ncnd úrcr na pld.,(1,a 1álúadnelo o),J, a'ebo ine o}aovc'na},ud) -n
Jl;ie nJiň, / d],é\olo'vď oó,oJL \. bq\d nel,|ihulc ple.hoo na|íU podla §'l]ó
pokial' kogeniná právna úprava neustaío,uje inak,
občiúskeho
'tonnika.

sa 1ď1.3dá ro lll ud/emn^í podlali b),ovcto domu lde ól-'lbov,} by
s;!§lušenjvoF Pn.|uÝnjvo bnu l!on.uchyňa,.hodbJ, kúpel'na , wc

Bý

2, súěastbu b},1u i€ ieho vnúlomé lybavenia, ato rozvody elettrickej inšialácie

od

elckiúmcru. rozvody úslredného kúrenia od donóvých slúpačiek,ru,vody plynu od
Dlynonleru, ro7vody kanalizácie od zlislých rozlodov aknin púlušné7riadovaci€

], c€koviyimeB

podlahovej plochy br'lu liáiane prislušenstlaje 49.95

n'

črn.k v,

Popic sPoločný.t č!§ii . .poločný.n z.rird.ll bytovébo dobú
]

,

spoločnýni čsťmib},tového donu šl: iáklady donu, slreclÉ, chodby. obvodové múry,
pn.óeli4 vchody, shodisko, vodomvóé nosné tonšlrukcie, zvislé nosné tonštťukcie,
iDlačnélonštrutcie a iné čsli b},lového doňu, ktoni sú newhnutié pie jeho lodsiatu
b},tovéno domu sú zďiadenia ktoé sú urč€né m spolďíé
uži!ei9, a to najná bleskoaody, Ýódolodné. kealizěné. elektri.ké a pl}nové pnpojky.
iné špoločnépliesiory,

2, spoloč.ýni zďiade.imi

čbnok vL
odov,d,ni. húú

,

Pi€Mjlíatel' odovždáva Mjonovi brl a nájonca b},1 preb€rá v uživaiNchopnom sta!.,
m dókž čoho zmluýné stfuy podpíšu Pmiokol o odolzdanl apElzd bylu. a
podnienok donodnutých v ólán}u xL Bod 3, lejlo znluvy,
2, Púlokol o odovzdel a prevzti b},lu spišI a podplšu zmluvné strmy pri odolzdani b}tu
l

].

au\edu v iom naJmd
a) st v v alon sa bí íeháda ! fue jeno odovzdmia nájoncovi
b) aiádenie bylu a stav v akon .a nachádu
Prcnajinaiel' 9 zavánj€ najdest& vdeň odovzd ia bylu odovzdať nijom@vi jednu
sadu tl\]čov od bylu aod vchodový€h dÝďi. To neplali. ak ide o opakovúé Evretie
znluv], o nájme bylu ápMajinaiel li€to tl'účenájoncovi už odovzdal pEd jej
uzovElim m zánhde pÉdchád2ajúcenonájonného vďabu k býu,

črnok vIL

vý§t.l rylúnmi'újonnéhot ltnnd a

3

užlv,niú bytu

protokotámeho od.,vzdmia apr€Ýaii. b}au je nájonm Povimý platii'
pÉóajlnalelbvi nájomné a pEdddvky fu úbradu'ža pl.enia spojené 9 uživmin b},ru,
Ti€to závázky je nÁjon@ povimý plaln' až do faktickélro ( §zického ) odovzdtria bnu
prcmjinatelbvi po skončmínájnu,
NtjoD.é j€ stanovené v sune 1r9t61 € m€.r!n€,
zt plnonil 3poj€né s užIv,nínbyt! plati nájonca negóne paddavky v elkovej výške
t2 €, v €jto c€ne sú zbrnué pEddavty na :
vodné, sločnéÝo výške ] 0 €
osvdlenie spoločnýcn pn€íorcv v done vo rršt€ 2 €,
Nájoncaje poYifuý plaliť nájomné a pEddavky ná úbradu z plne.ia spojeíé
s užlvúIm b},lu na účďpÉ.a]lmatelb Ýedený v PrlM bante slovmsko a,s,, čislo účtui
2602081011/5600 a pri platbe uvedi€ ako vanabilný symbol ( vs) svoje od.é čido,

I. Dóon
2,
3,

pln.ni..pojené

_
_

\

Nájomné a pieddalky na úhady zá plnenia spojmé s uživanin bytu ! úhňnej sumc
131,6l € je nájodca póvinný platii'a prislušný tal€ndámy nesiac vždy poadu, aió do
0, Dňa nasleduj úceho l al endáúncho mesi ac!,
5
Nájom.a vdcň vzniku nájňu oháni pisomne prenajinalel'ovi prislDšnjkov domác.osti,
kiorl budú s nin v b},ie býlal'.
Pri zn€nc počtu být,júcich v byte jc íújon.,povinný túto skutočnolťpí.onn€
ozníňiťr,rcnljínirelovi n.jn.sk6r do 30 dnl od jej Ýzniku. Ak nájonca poruši túlo
po\iúoJ', mJ pknd],má1.1' pld\o od,ljpl'od le lo /mlU\v
Prenajinat€r je op.áviený nenn' výšku .nájoíného a pr.ddavkov na úhndy za plňeni,
spojené s uživaninr b},1u vávislosli od zneny prislušných právnycb piedpisov. alebo
ceno!ýcb predphov. zmeny loóiu osób bývajúcich ! by&, Zm€ny ózghu posk},iolaných
pl nenl, podl'a spotEby posk} lo vú ýc h plncn i v pied cháduj úcom obdobi alebo m zák lade
iných skutočnosli, ktoré najú vply! na výšku pEddalkových platieb. P€najimatel' sa
zvtizuie, ž€ óznáni náioncovi znenu výšky preddalkov pisonn€ pred ich splaúosťou.
Takto lYkonmá zmena ]e súóast'ou tejto Zmluly.
8, Znenu výšky ni.lomného a pcddalko! podl'a bodu 8. lohto článku vykoná pEnajimtel
od pFého dňa talcndrirneho nesiaca nasledujúceho po skutočnosti. kiorá z.lladá právo
prcnajimltela na !ykonanic zmeny,
9, Ak nájohca nezaplatl nájonné alebo pí.ddálty na úhrady za plnenia spojeĎé s Užlvmin
bytu\ riadne a vč6, je polinný aplaliť prenajlnateloli poplttok 2 oú€šk!íi! !ó výškc
simovcnej podla občianst€ho zikomika apiedpisov učených m Fho lykoíek (
Ďanadeni€ vlády ě- 871995 z.z. v zneni nesko!šich prdpisov), pokial'výšku toho
poplalku n€účia iné piálne p€dpisy, Nájomca je poviiíý zplaiii' tenio poplalo*
z oneškania aj v ťipade. ak je v onešt24' s Plalbou vyplýaajúcou 2 Ňúného vyúčlovia
stuloónýcb íákladoÝ 2a plnenia spojené s užilanim b!lu,
Io. Pfo.ddavky na únrAd,2a pln€nia spojené s!žlv@im b}lu pre.ajinalel'účuje podla
skulďnýcb nákladov v lemlne do 28, februá* za ptdcMdajúci kalendámy rck ( rcčné
vyúčtóvani€), Podl'a yýsledko! tohio vyúčlovia:
!) PÉddalot prcnajinatel' vúti nájoncovi do ]0 dni odo dňa doruč€nia vyúěiovania,
do 30 dni odo dňa dofuč€nia
b) Nedoplatok nájonM uplati p€najlmat€tovi
1

čunokvnl.

Finrnčí{arbdp€k
Nájonca

je poviniý

najneskó.

ldeň podphaiia lejlo Zmluly zaplatii'na

úěel

prenajimatelaČ,: sKÓo 5600 0000 002Ó 02081014 vedený v Prina bante slolensko a,s,.
ábezP€ku Ýo výške šest'nesač.éhonájonného.
Ďeplati, ál tilo zábezpelia je k},tá nnančnou zábezpetou zplatenou nájoncoň
'ineěnú
To
v ráíci p€dchádzjúceho nájomného Vn'ahu k brlu,
Fimčná zábezpe*a slúi m zabezpeče.ie plnenia dohodnuiého nájohíého. donodnuÝcn
úhŘd spojených s užl!!ňin b}au a n€poškodzolania užívanéhob}tu,
PEnaiimtel i€ opnivieňý linměnú zibezpeku použiť na splncnie sYojich pohl'ldávók
voči nájoncovi, najná ( avšak niclcn ) .a u platenie dlžného nájomnéno. úInad a plóeni'
spojené s uživeín b}tu. poplat*u 2 omešk nia, nihády škody za opravu zďiadenia bíu.
ktoé póškodil nájómca alebo čleioviaj€ho domácnosti,
pEdpokladu, ž€ nájona bude mať splĎmé vš€tky pcňažné
Po slončenl nájmu
ávžky z teito 7.nlu\ry a/alebo zjej poruš.nia a b},1 odoýzdó preňajínáiel'ovi

áZ

v uživaniaschop.om slaÝe, Wni pEnajimalel' finančnúábczpcku v nespolEbov ej
výšte nájomcovi do I 5 dni od pr€lzaiia bytu prcnajimatel'om,
dójde po skončeni njjnu k opatolanému uzavrciiu óájomnej mlu\),kb},iu med7i
^t
nluvnými ýraĎami a znluvné slrdny sa n€dohódňú inak, nróř prenajimalel' použiť
finančnúábezp€ku v nespolrebovanej výškc ná apoiirlnie úfuady fimnanej záb;zpeky
do opakóvane uavrctei iájonnej zmlu!}.
v prlPde snrii nájóncu bude nnmčná zábezDeka pEdneiom dedičského konania

Prav! .

čúnoklx,

povin,io§ti znluvných s(ran

Nájoíca sa zavázu]e. žt prenajimaielbvi a/alebo osobán určenýD ne účelyteito zmluv.y,
Ďajftá na riadny a včasný výkon prÁv aplnenio polinnosti znluných slián, všelku

] NajoŤ!" 9 2L' lic Í'. h|Á '§eba a v9.k) o$bJ , njm by\ajlce \ b).ť na lno|J Pob),
vnbcl <kleovbe/ /b)locneTodt qdu, nailesló-do,edne,ohAid.oodL2Lrc :r h
zíluvy, To neplati. ak ie.to závlek je ku dňu ElEii! lejto zDluvy už v c€lon rozsahu
]
]

Nájomca íieje opávieíý pÉnechaťbylalebo č6ťbylu do Podnájnu alebo ub},tovať
ďalšth členov domácnostibez predcbádajúcebo pi$mnéno súillasu piúljinat€l'a,
Nájofrca nic je opútnený vymeňn' b)t bez prcdchádajúceho pisomného súhlasu

NájonM
přáce

(

sa avtizuje, že vš.tky dĎbné opiavy v btte súvisiace sj€bo
bežbá údžba)! byle si Zb€zPeči sán a íá vlasiné nliklady.

Uživanlm a obvyklé

Nájonca sa Zvázuje, že pd výkone svojich práv bude dbai'na lo, aby ! bylovon dome
bolo lyNoiené postredie zabczpečujúce osbiným iájómíikoh nerušený výkon ich púv.
Nájomca sa zaváajc. že nedostltky a poškodeňia v byte a spoloč.ých priesloúch
a aiádeni&b bylového domu. kloié spósobi ón sán alebo členoviajcho dofiácno§i. bez
zb)rcčného odkládu od§tnini a uhradi v plnej výške, Ak sa ial nestúe, há prcnojimtel
práýo po prcdchádzajúcon uPozomeni nájomcu tieio nedoslalky ! poškod€nia od§tánit'
a požádoval'od nájoncu náhradu Ďákladov s lýn spojeóých,
Nájonca je povi.ný o2iánn'bez zbyločnóho odkhdu pienajimt€l'ovi polrebu lých opláý
v byte, ktoré má zňášať premjimatel a unornil' ich vykonanicj inal zodpovedá Z škodu,
ktorá nespln€nin lejto povimosti vzni*á,
NÁjomca sa zavězuje. ř nebude lbyle ýl/ko.ávai' podsúlĎé zneny asiavebné úpnvy
bez pEdcnád,ajúceho pi$nného súhlasu pr€najimatel'a, alo qni oa svoje .átlády. Ak
níjomca poruši tenio ává7ok, je pre.aj ímaiel'opláliený od lejto znluvy o&túpil',
Ak sa nájonca neposlaú o riad.e á vča§né lykonmie diobných oprá! abež.úúdžbu
bylu, má prenajlíátel pnivo ich ubbit'po predchádzajúcom uFo7.oeni nájoDcu na svojc
náklady sán a požodovať o d nájohcu náhmdu iýchio náldadov.
]l Nájonc! a óle.oviá jeho dodác.osti sú poviíný uňožnit premjinatefoli aiiým
kontrclným orgánon vslup do b}lu s cielbfr vrkonania kontrcly lecl,nického stavu brlu
a dodziaveia te]lo znlu!1,'
|] Nájomcaje lovimý ku dňu zániI{u nájnu brtu odovzdať p@ajimakl'ovi b}t vypíaianý
a v iiádnon sbve s Prihliadnulío na obvyklú morri7áciu a z&ov€ň je poviniý r tonulo
dňu uhildit'nájomé a oslalóé plne.ia spójené s u]Živanín býu na áklade fučného

Čtlnot x.
§konč.íi! níjnu bytu

a) rylynuljí doby. n! kloni bolnújon bylu
b) p^omnoudohodou zmluvnýchstrán,

0

p

isom nou vý

polcdb!

.icdDc i zo

dohodnutý.

znl ulnýcb stán

d) phomnýn odslúpenií od Zhlúvy /a podnrienok vnej dobodnulých alcbo

simovených Zálónón,
Nájoncaje Ópláhený nájoí vypovedal' pilonnou yýpoved'ou

s

uv€dcnln

dó!od!, alebo

Prenaiínateri€opúÝn€nýv}Tovedal'nijomb},lu, at:
a) Nájonca, alebo ten, kio j€ členon j€ho domácnosi, hrubo poškodžujepÉnájalý bn.
jeho Prislušgnslvo, spoloěné pri€siory, á]ebo spoloč.éariádenia v blovon done,
b) Nájonca, alebo len, l1o je členon jeho donácnosti súslavne nmšuj€ Pokojné bývmi€
oslaliých nájoncov álebo vlastnikov b},lov. olnoaj€ b€zpečno§t' alebo poruluje
dobré nravy v b},lovom doňe. al€bo imk hnbýn spósobon poruší domoÝý poliadok
Porušuje Povimosli D,plýlajljce ž íójnu b}tu mjná tým, ž€
nájonné alebo úLiBdu a plnenia poskrtovdé s uživmim b},tu u dlhši čs

c) Nájonca hnbo
n€lplalil

d) Nájomca pÉ.echál by1

alebó jeho

čst' inému do podnájnu

e) Nájonca uživa br,l spo$bon, ktorý

nje j€

Ý

bez phonného súhla§u

súlade s účeloúnájnu dohodnurým

i)
4,

5,

Nájomca b€2 súnbu ptMjinalelh v byte ubytuje osby. ttore nie sú uvedaé na
evidenčnom lisle byu s Ýýniňlou náÝšte!, kto,é sú v priebehu jgdnéno nesiaca
k6lšie ako ]5 dni,
Ak bola dúÁ pismná výpoveď Zmluvy jednou zo hluvných súin, skónčí9 nájon b}tu
uplynulin výpolednej leholy, výpovedná l€bola je iri nesia@ a 4óióa plynúťpúýn
dnom nesiaca nasledujúceho po nesiaci. v ktoron bóla !ýpo!eď jednej zo mlulných
sirán doručcná druhej & znluhých slrán,
v pňpade odslúpenia od znluvy lálo sa od začialku zrušuje m zj]dáde oznáncniajediej
e zňluvných stlán o odslúpeni od Zmluýy, doruěenéno dron€j b zhluvných sún.

čríokxl.''

o$bitné doj€d.mi.

l,

lnale l' fyzicky odovzdá b}t nájom@vi q.ájonca pEvezne by1 až po nadobudnutj
účimostitejb hluvy, a to m áklade Prctokolu o odovzdeí a pFlzaí bylu, v lento deó
pEmjimalel' odovzd' nájoncoli kl'ú& od bylu slrninkou pdpadu opdkovaného
uu welia nájomnej hluw o nájme bttu ( článok vl. bod 3) a týmto dňon sú .ájonca
a os|aini ělenoÝia jeno doná..osti opiáW€ní vslupolať do b}lu áko i€ho uživalelia,
P€naj

čunokxU.

Záler.lné ulhnol.niá
/m,L\a moobLda p,.hUJ'dnom je podpl,snla ob,dvoňi /nUvl)ni !,ffi
,úk nbŇ ŠkMo\,
učjmo,i dnom nds'edl]úcjm po dnl jej
na
"óo.on
^elejnenla
ktorýnj€ inlemeto!á slránka ob.e Št€fano,,
2, Do nadobudnutia účinnoslizílúvysú hluvňé simy svojimi PEjalmi vóIe v n€j

,, lalo
a

],

Zneny al€bo doPln€nia lejto Znluvy j€nrožné plahe vykomt' len po váonnej dohode
mluvných stnn v pkónnom doda&u kt€jto Zmluvc. ktorý bude podpismý obidvofui

4, Táto

je

vyholovená a podpigni v dvocb qhobveniach, lfuré obidve najú
právóu silu originálu, J€dno ryhoioveni€ zmluvy obdži pMajinatel' ldfuhé
\yhobvenÉ /m.ulJ oodl)l náJoŤcq
5, N@ddelilelnou súóaslbu rejto Znlu\} je Protokol o odovzdúi a prevad bylu.
6, znluvné strey lyhlsujú, žc sú plne sPósobilé m pnivn€ úkony, že si aenie ZĎluvy
po&me prcčitáli, jej obsanu polozun€li, lyhlásjú, že iálo Znluýa bola uzavretá na
záilade ich §lobodiej a vážiej Vóle prejavéóej ulčitým azrczumit€lnýn spósobom, b€z
náttiku, bez desne abez nápadĎe nevýhodnýcb podíieook. na dókž čoho zDluvu
ÝlNtnoručnc nixic podpisa]i,

ldlo1J

ZmIuva

oŤ hlL\J

v Šleiúo\e,dfuJo

\ by,U bóla

/\eŤ|rďaUL:,,,,,,,!, i,,,=.p,,,,,,,,,

Lo 2o2o

,á§,řÁ

l l
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Miťh&la Morávková

