
Zmluva o nájme
uzatvorená podl'a ustanovenia g 695 obðianského zákonníka

Prenajímatef: Obec Sf RSf OV
Sídlo: Sta5kov,023 53 StaSkov

Zastúpen'i: lng. Ladislav Simð¡sko, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. ðadca
õíslo úðtu: 0279615001/5600
rÕo: 00314293
DlÕ: 2O2OiS327I
(d'alej len prenajímate[)

Nájomca: Gerátová Jana,rod. Malíková nar
trvale bytom: Svrðinovec
(d'alej len nájomca)
spolubrivajúce osoby: Gerátová Daniela, bytom svrðinovec

t.

Predmet zmluvy

1'. Prenajímatel' je vlastníkom nehnutelhosti ð. s. 858 v k. ú. StaSkov, zapísanej na LV ë, LLlg
vkat' území obce Staðkov na parcele t1-LltT. Prenajímatel'má právo hospodárenia
s nehnutel'nosfou a prehlasuje, äe je oprávnenri dat' byt v nehnutelhosti do nájmu
nájomcovi.

2. Prenajímatel' ponecháva nájomcovi v uåívaní byt ð. 10 na poschodí 3 v dome ö. s. g5g
v StaSkove.

3. Byt podl'a prílohy k opatreniu MF SR ö. R-1L/1999, ktorfm sa mení a dopíña vfmer MF SR
ð. R-1/1996, ktorrim sa urðuje rozsah tovaru, patrído l. kategórie.

4. Byt pozostáva z t obytnej miestnosti s kuchyñou a 1 samostatnej obytnej miestnosti,
kúpel'ne, WC. Súðasfou bytu je sklad ð. 10.

5. Nájomca vyhlasuje, åe so stavom bytu, jeho prísluðenstva a vedl'aj5ích miestností je
oboznámenú dña 30.5.2022-príloha Zápisnica o prevzatí bytu..

6. Nájomca je oprávnenri s bytom uåívaf aj spoloöné priestory a spoloðné zariadenia domu
/sklad pre bicykle a koðíky, spoloðn1i podschodovri priestor / a vyuiíva{ plnenia, ktoré sa
poskytujú s uäívaním bytu.

7 ' Prenajímatel' prenecháva nájomcovi byt vrátane jeho príslu5enstva v uZívania schopnom
stave' Prílohu tejto zmluvy tvorí Zápisnica o prevzatí b¡u zo dña 30.5.2022, ktorou bol
nájomcovi byt prvotne odovzdanlÍ do uiívania.

8. Predmetom nájmu je byt s prísluËenstvom (uvedené v bode 2 a 4 tohto ðlánku) v dome ð.
s. 858 - úZitková plocha vo vrimere 50,40 m2+ sklad na medzipedeste o vrimere 1.,20 m2.

ll.



Doba nájmu a zánik nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu urëitú, t.j. od ol,.og.zozl do2g.02.2o26.
2.Zánik nájmu bytu:

a) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímatelbm a nájomcom alebo
písomnou vfpovedbu.

b) Ak bol nájom bytu dohodnut'i na urðitt öas, zanikne tieã uplynutím tohto ðasu.
Ustanovenie 5 670 ods. 2 Obð. zák. neplatípre zánik nájmu bytu.

c) Ak bola daná písomná vripoved', skonðí sa nájom bytu uptynutím vripovednej lehoty.
Vfpovedná lehota je tri mesiace a zaöína plynút' prvfm dñom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doruðená v'ipoved'. Prenajímatel' môÍe
nájomcovi písomne urðit' dlhðiu vfpovednú lehotu. Na doruðovanie písomnej
vripovede nájmu bytu sa primerane pouZijú ustanovenia osobitného predpisu.

d) Ak bola daná vfpoved'z dôvodu podlã S 71j. ods. 1 písm. d) Obö. zák., Ze nájomca
nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s uåívaním bytu, a preukáÍe,
äe ku dñu doruöenia vfpovede bol v hmotnej núdzi, vlipovedná lehota sa predlåuje o
ochrannú lehotu, ktorá trvá öesf mesiacov.

e) Prenajímatel'môZe vypovedaf nájom bytu, ak:
l. prenajímatel'potrebuje byt pre seba,

ll' nájomca alebo ten, kto je ðlenom jeho domácnosti, hrubo poökodzuje
prenajatri byt, jeho prísluSenstvo, spoloðné priestory alebo spoloðné
zariadenia v dome alebo sústavne naruSuje pokojné brivanie ostatn¡ich
nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpeðnost' alebo poruöuje dobré
mravy v dome,

lll. nájomca hrubo poruðuje svoje povinnosti vyplrivajúce z nájmu bytu najmä
trim, nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s uiívaním bytu
za dlhðí ðas ako tri mesiace, alebo tfm, Ze prenechal byt alebo jeho ðast' inému
do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímatel,a,

lV. je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naloäit' tak,
äe byt nemoäno uiívaf., alebo ak byt alebo dom vyãaduje opravy, pri kto¡ich
vykonávanínemoãno byt alebo dom najmenej poðas Ëiestich mesiacov uiívaf.,

V' nájomca prestal spíñat' predpoklady uiívania bytu osobitného urðenia alebo
predpoklady uZívania bytu vyplfvajúce z osobitného urðenia domu,

Vl. nájomca vyuåíva byt bez súhlasu prenajímatel'a na iné úöely ako na bfvanie.
f) Dôvod vfpovede sa musí vo vfpovedi skutkovo vymedzit' tak, aby ho nebolo moåné

zamenit' s in¡im dôvodom, inak je vtpoved' neplatná. Dôvod vfpovede nemoZno
dodatoöne menit.

g) Vfpoved'z dôvodov uvedentch vodseku 2/ písm., d) a e) tejto zmluvy je neplatná, ak
prenajímatel'nepriloZil k v'ipovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod vfpovede.

h) Ak nájomca, ktorf je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím
ochrannej lehoty (5 ZfO ods. 4 Obð. zák.) zaplatí prenajímatelbvi dlåné nájomné
a úhrady spojené s uåívaním bytu, alebo sa písomne dohodne s prenajímatelbm o
spôsobe jeho úhrady, rozumie sa trim, ãe dôvod vripovede nájmu bytu zanikol.



i) Neplatnost' vfpovede môåe nájomca uplatnit' na súde do troch mesiacov odo dña
doruöenia vlipovede. Úfinry v'ipovede nastanú aä po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia súdu, ktorfm sa zamietne návrh na urðenie neplatnosti vtpovede nájmu
bytu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze nájomca je povinnlí najneskôr do 3 dní po skonðení
nájmu priestory vypratat a protokolárne ich odovzdaf prenajímatelbvi v stave, v akom ich
prevzal s prihliadnutím na beÍné opotrebenie.

lt¡.

Cena nájmu, poplatok z omeðkania

1. Dñom nadobudnutia úöinnosti tejto nájomnej zmluvy vzniká nájomcovi povinnosf platit'
prenajímatelbvi nájomné za byt odpoðtom od 01.03.2023 vo vriðke 1815,18 €/roðne
a preddavky na úhradu plnenia - sluZby poskytované s uäívaním bytu vo vföke 284,76
€/roðne vrátane vodného a stoðného.

2. V,iðka a predpis úhrad na nájomnom a zálohovfch platbách za sluåby spojené s nájmom
ðin ia:

Nájomné vo v,i5ke tït,27 € / mesaðne
Zálohová platba na vodné/stoðné 22,53 € / mesaðne
Zálohová platba za osvetlenie spoloðnrich priestorov L,zO€/ mesaðne
Spolu L7ï,O0€/mesaðne

3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzat' dohodnutú v¡Íðku nájomného a zálohové platby za sluåby
spojené s nájmom mesaöne t. j. celková mesaðná úhrada ðiní L75,OO € (slovom
Jednostosedemdesiatpät' eur), ktoré sú splatné vidy 25. dña príslu5ného mesiaca na úðet
prenajímatel'a vedenri v Prima banka Slovensko, a. s., ðadca. Nájomné a zálohová platba
za sluiby sa povaZujú za uhradené dñom ich pripísania na úðet prenajímatelã.

4. Celkové zúðtovanie nájmu a za dodané sluZby sa vykoná raz roðne do 31.05. v
nasledujúcom roku. Nájomca sa zaväzuje uhradit na úðet prenajímatel'a prípadn'i
nedoplatok do 30 dníod oznámenia jeho vyíöky. Prenajímatel'sa zaväzuje vrátif nájomcovi
prípadn,i preplatok do 30 dní po vykonaní celkového zúðtovania, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Platby sa povaZujú za uhradené dñom ich pripísania na úðet. Dodávané
sluãby budú vyúðtované nasledovne:
- Dodávka vody a stoðné - spotreba sa vyúðtuje podlã nameranfch hodnôt na bytovrich

vodomeroch. V prípade potreby bude upravená koeficientom vyjadrujúcim pomer
spotreby vody fakturovanej dodávatelbm a súðtom spotreby na bytovfch
vodomeroch.

- Náklady na odber elektrickej energie na osvetlenie spoloðnrich priestorov budú
vyúðtované pomerne podl'a podlahovej plochy bytu resp. poötu osôb b'ivajúcich
v bytovom dome.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prenajímatel' je oprávnen'i zmenit zálohové platby za sluãby
spojené s nájmom nebytovrich priestorov, pokial' budú zmenené, doplnené alebo
zruËené cenové predpisy, podl'a ktorrich boli úhrady za sluZby dohodnuté. Zmluvné strany
dodatkom upravia vtSku a rozpis zálohovlich platieb.

6. Prenajímatel' je oprávnenri zv'i5it zálohové platby za sluãby spojené s nájmom tak, aby
poknivali skutoðné náklady za sluZby podl'a roðného vyúðtovania za predchádzajúci
kalendárny rok. ZvfSenie zálohov'ich platieb prenajímatel' nájomcovi oznámi písomne.
Nájomca je povinnri uhrádza{ zvriöenú zálohovú platbu od 1. dña mesiaca nasledujúceho
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po dni doruðenia oznámenia o zvri5ení zálohovlich platieb za sluZby spojené s nájmom.
Zmluvné strany sa dohodli, ãe ak sa nájomca dostane platbou nájomného a zálohovfch
platieb za sluäby spojené s nájmom do omeðkania, zaväzuje sa zaptatit prenajímatelbvi
úrokz omeðkania vo v¡Íðke O,Os % z dlänej sumy za kaådt deñ omeðkania, najmenej vSak
0,83 € za kaidí¡ i zaëatí¡ mesiac omeSkania.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, åe nájomca najneskôr v deñ podpisu zmluvy zloäí
v prospech úðtu prenajímatel'a finanðnú zábezpeku /depozit/ vo vfSke 3-násobného
nájmu, t'j' 453,81 €, na zabezpeðenie prípadnej pohl'adávky prenajímatel'a voöi nájomcovi
ku dñu konðenia tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy nájomca súhlasí, aby v prípade
vzniku pohl'adávky prenajímatel'a voði nájomcovi bola kedykol1ek jej vri5ka zapoðítaná
a uhradená z finanðnej zábezpeky /depozitu/. suma uhradená pri podpise prvej
nájom nej zm luvy 28.02.2023.

tv.

Podnájom

Nájomca nie je oprávnenri prenechat byt s príslu5enstvom alebo jeho ðast' v podnájme tretej osobe.
Zároveñ sa zaväzuje, äe bude objekt udråiavat v riadnom technickom stave a bude hradit' v,idavky na
drobné opravy v byte súvisiace s jeho uiívaním a náklady spojené
s beänou údrÌbou bytu vzmysle NariadenívládySR ë,.87/Lggs a ð.586/2008, ktorfmi sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obðianskeho zákonníka.

V.

Práva a povinnosti zmluvn'ich strán

t' Práva a povinnosti zmluvnfch strán sú upravené v ustanoveniach Obðianskeho zákonníka.
Na vzt'ahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vz{ahujú ustanovenia OZ.

2' Nájomca sa zaväzuje, ãe on sám, ako aj osoby, ktoré s ním Zijú v spoloðnej domácnosti,
budú dodråiavat' domovri poriadok.

3' Prenajímatel'odovzdáva predmet nájmu nájomcoviv stave spôsobilom na dohodnuté
4. uiívanie' Nájomca vyhlasuje, åe sa so stavom bytovfch priestorov oboznámil a tieto

preberá bez vrihrad v stave zodpovedajúcom úöelu urðenia v tejto zmluve.
5. Prenajímatel' je povinnyÍ zabezpeðit' riadne plnenie sluZieb, ktorfch poskytovanie je

s uäívaním bytovrich priestorov spojené.
6. Nájomca je povinnf udrZiavat' predmet nájmu v stave, ktor¡? zodpovedá povahe a úöelu

nájmu a po skonöení nájmu ho vrátif v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie. Nájomca nemá povinnost' da{ do pôvodného stavu predmet nájmu,
ak stavebné úpravy boli vykonané so súhlasom prenajímatel'a.

7. Zmluvné strany sa dohodli, åe drobné opravy v byte spojené s jeho uäívaním a náklady
spojené s beZnou údräbou bytu vzmysle Nariadení vlády SR ë. 87/LggS a ð. 586/2008,
ktorlimi sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obðianskeho zákonníka, vykoná nájomca na
svoje náklady. Nájomca sa zaväzuje vykonávat' prípadné stavebné úpravy na svoje náklady
len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatel,a.

8. Prenajímatel' po skonðení nájmu nehradí nájomcovi náklad na stavebné úpravy a iné
podstatné zmeny, ktoré nájomca vykonal v byte bez súhlasu prenajímatel'a, ani
protihodnotu toho, o öo sa kvalita a vybavenia bytu zlep5ili, a to ani vtedy, ak
prenajímatel'od nájomcu nebude poäadovat' uvedenie bytu do pôvodného stavu.

9. Nájomca je povinnri bez zbytoðného odkladu oznámit' prenajímatelbvi potrebu opráv,
ktoré má prenajímatel' urobit' a umoZnif vykonanie ttchto a infch nevyhnutnúch opráv,



inak nájomca zodpovedá za 5kodu, ktorá vznikla nesplnením povinnosti.
10. V prípade vzniku havárie resp. jej hrozby je nájomca povinn'i okamãite umoinit'

prenajímatelbvi prístup k zariadeniam /k rozvodom plynu, elektrine a pod./.
1'1'Za ðkodu spôsobenú v prenajatfch bytovfch priestoroch a na zariadeniach zodpovedá

v plnom rozsahu nájomca. Nájomca sa taktieå zaväzuje nahradit' ökodu vzniknutú na
predmete nájmu nad rámec obvyklého opotrebenia.

L2' Nájomca sa zaväzuje, äe v bytov¡Ích priestoroch a v okolí domu ð. s. 858 nebude chovat'
domáce zvieratá (maöky, psy a pod.). Poruðenie tohto bodu zmluvy sa povaiuje za dôvod
na ukonðenie nájmu,

vt.
VSeobecné a závereðné ustanovenia

1-' Táto zmluva nadobúda platnost' dñom podpisu obidvoma zmluvnrimi stranami a úðinnost'
dñom 01.03. 2023.

2. Zmluva môåe byt' menená alebo dopÍñaná v1Íluðne písomnrim dodatkom podpísanrim
oboma zmluvnyimi stranami.

3' Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. KaZdá zo zmluvnfch strán obdrZí jedno
vyhotovenie.

4. Táto zmluva je povinne zverejñovanou zmluvou podla 5 Sa zákona ö. 2LL/2OOO
Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení niektorrich zákonov vznení
neskorSích predpisov. Nájomca svojím podpisom na tejto zmluve dáva prenajímatefovi v zmysle
zákona ë.. 1'8/2018 Z. z. o ochrane osobnrich údajov v znení neskoröích predpisov v'islovn'i súhlas
na zverejñovanie svojich osobnrich údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a to za úëelom
zverejnenia zmluvy, vrátane jej dodatkov na webovej stránke prenajímatela. Súhlas je danri na
dobu neuröitú a v zmysle citovaného zákona je ho moåné kedykolvek písomne odvolat'.

5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Ze súhlasia s obsahom zmluvy na základe ich
slobodnej, váänej a urðitej vôle a na znak toho, ðo bolo vy5Ëie uvedené tento podpisujú
svojimi vlastnoruðnrimi podpismi.

VSta5kove 28.02.2023

D/Vt/

lng. Ladislav 5imð¡sko

starosta obce - prenajímatel'

.X' I
"..'.'1.. "-' /....' 1"...'t/

GMtová lana
nájomca


