
Nájomná zmluva
(zmluva o nájme bytu uzatvorená v zmysle $ 685 občianskeho zákonníka)

cl.ĺ
Zmluvné strany

Prenajímatel': obec Miloslavov
v zastúpení starosta obce Milan Baďanský
lČo: oo 3o4 948
Đll:2020662182
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK37 5600 oooo oo18 7740 6001

Nájomca: Lucia Kučerová

Miloslavov 550/A
900 42 Miloslavov

/ďalej len nájomca /

cl.z
Predmet zmluvy

(1) Prenajĺmateľ je výluÖným vlastníkom nehnute|'nosti, ktorá je katastrálnym odborom
okresného úradu Senec zapísaná na LV č, 440 ako nájomný bytový dom, s.ě.999
umiestnený na pozemku registra,,C" katastra, parcelné čislo 286124.

(2) Predmetom zmluvy je preltechanie bytu č. 5 v bytovom dome s.č 999 v obc! Miloslavov
nájomcovi do dočasného uŽĺvania za dohodnuté nájomné.

(3) Prenajímateľ prenecháva byt označený v ěl. 2 bod 2 do nájmu nájomcovi na obdobie
jedného roku od prevzatia bytu.

ct. e
Predmet a začiatok nájmu

(1) Predmetom nájmu pod|'a tejto zmluvy je byt Ö. 5 bytového domu s.č 999 v obci
Miloslavov

(2) Byt pozostávaz3. obytných miestnostía príslušenstva (kuchyňa, predsieň, kúpeľňa,
WC 2 x, špajza, terasa) o celkovejvýmere 73,3 m2.

(3) V byte je inŠtalovaný rozvod elektriny, vody - studenej pĺtnej, kanalizácie a plynu ako
i prísluŠné merače a rozvod na spo|očnú televíznu anténu, rozvod na telefón. SúÖast'ou
bytu je terasa.

(4.) Priodovzdaní bytu bude spísaná Zápisnica o odovzdanía prevzatí bytu, kde bude opísaný
stav bytu' opis prísluŠenstva bytu a stavy meračov.

ct.4
Úěel nájmu azoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu

(1) Nájomca sa zaväzuje prenajĺmané priestory uŽĺvat'výlučne na vlastné bývanie a bývanie
svojich rodinných prísluŠníkov, resp. osÔb, ktoré sÚ súěast'ou jeho domácnosti.
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(2) Zoznam osÔb, ktoré budú spolu s nájomcom predmet nájmu uŽíval' a sÚ súčastbu
domácnosti nájomcu:

1. Lucia Kučerová

2. Vanesa Kučerová

čl. s
Doba platnostia ukončenie nájmu

('ĺ) Predmet nájmu sa prenajíma na dobu určitÚ, a to na 'l rok odo dňa prevzatia bytu
t.j. od 01.0ĺ.2018 do 31.12.2018.

(2) Nájomný vzt'ah dojednaný touto zmluvou sa končí:
a) uplynutím času, na ktoý bol prenájom dojednaný
b) dohodou zmluvných strán
c) výpoveďou zo strany:

-prenajímateľa - z dÔvodov uvedených v tejto zmluve
-nájomcu - z dÔvodov uvedených v tejto zmluve.

(3) Výpovedná lehota je tri mesiace-a začĺna plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručenĺ písomnejvýpovede druhejstrane. Počas plynutia leńotýsú strany povinné riadne dodrŽiavat'
ustanovenia tejto zmluvy a vŠeobecn e záväzné predpisy.

(a) V prípade ukontenia nájmu z akéhokol'vek dÔvodu a akýmkolVek spÔsobom uvedených v
tejto zmluve je nájomca povinný vrátit' predmet nájmu v stave zodpovedajúcoň stavebným Úprávám
vykonávaným so súhlasom prenajímateľa a je povinný posledný deň nájmu äobrovol'ne vyđat' prbnajaté
priestory prázdne, čisté a zbavené odpadkov, vrátane kľúčov a inventáineho zariadenia.

(5) Na základe sÚhlasu prenajímatel'a má nájomca po uplynutí dohodnutého času právo na
opakované uzatvorenie..nájomnej zmluvy na nájom bytu zä roúnäx1icn podmienok, za akých bola
uzatvorená predchádzajúca nájomná zmluva.

cl. s
Výška a splatnost'nájomného a nákladov za sluŽby spojené s nájmom

(1) Zmluvné strany sa dohodli, Že nájomca zaplati za użivania predmetu nájmu mesaěne
nájomné vo výške í82,56 €

(2) Náklady za sluŽby spojené s uŽívanĺm predmetu nájmu hradí nájomca zálohovo mesačne:
-vodné a stočné vo výŠke 20,00 9mesačne

(3) Prenajímateľ sa zaväzuje vykonat' 1x ročne vyúčtovanie skutočných nákladov spojenýchs uŽívaním predmetu nájmu.

(4)Nájomca sa zaväzuje pravidelne kaŽdý mesiac, vżdy do 15. dňa príslušného mesiaca
poukazovať na účet prenajímateľa mesačné nájomné vo výške poäľa el' 6 ods. 1. spolu so zálohovými
Ęl.1!ŁaTi za sluŽby spojené s uŽívanĺm predmetu nájmu vo vyśre podľa čl.6 ods.2 na číslo účtu lBAN
sK37 5600 0000 0018 7740 6001t5600 aVS Xmmrrrr ( X - poŕ. eĺslo bytu, mm _ poradové číslo
mesiaca, rrrr - kalendárny rok.

(5) Prvá splátka bude zaplatená v mesiaci, v ktorom bude nájomná zmluva podpísaná.

cl. z
Peňažná istina (zábezpeka)

(1) Nájomca je povinný zloŽit'peř'lažnú istinu (zábezpeku) do depozitu vo výške 3- násobku
mesačného nájomného, ktorou dáva záruku, Že podmienky dohodnuté v zmluve budú splnené, resp. zo
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í:ľ'?í?:-'budú 
uhradené záväzky, ktoré po prípadnom nesplnení zmluvných podmienok nájomcovi

(2) ZloŽenäfĺnančná zábezpekasapouŽije
a) na úhradu z1ngzavlatene nájomn é a'nezaplatené sluŽby spojené s uŽívaním bytuv rámcĺzáverečného vyúčtovänia priskončení nájmu bytu '

b) na. úhrady za opravy a prace , ktoými sa byt a zariaáenie bytu pri skončení
nájomného.vzt'an-u úveäie do pÔvodného stavu s prihliadńuŕ' il;b;iňé';p"trebenie(3) Prenajímate!mÔŽe upozórniť nájomcu pĺsomné na čerpaniá . ĺńäňěny.n prostriedkovzo zábezpeky, kde uvedie výŠku čerpaných finańčných'prostriedkov a dátum čerpania.

(4) Prenajímateľ je počas trvania nájomného vzt'ahu povinný po písomnej výzve nájomcuinformovat' ho o stavsdepozitny'cn prostriedkov.

čl. g
Právna povlnnosti zmluvných strán

(1) Nájomca sa zaväzuje uhrádzat' .vŠetky úpravy bytových a nebytových priestorovstjvisiace s ĺch uŽívaním a náklady spojené s obvyklým űzĺuäni'.

(2) Nájomca je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstránĺt' vŠetky vady apoškodenia, ktoré v prenajatých objôktoch spÔsobil vlastnou činnosťou, resp. činnost,ou osÔb, ktoréplnilijeho prlkazy.

(3) Nájomca bytu a nebytových priestorov a osoby, ktore bývajú s nájomcom v spoloěnejdomácnosti majú poprĺ práve uŽĺva1; nyt'a1 pravo uzĺvai; šňáddne priestory domu a zariadenĺa domupredpísaným spÔsobom podl'a povahy prĺsiušného zariaoeniá. 
-

(4) Nájomca. sazaväzuje, Že privýkone svojich práv bude dbat', aby v dome bolo vytvorenéprostredie, zaist'ujúce ostatným nájómnĺkom ńerušený ŕyroil iĹn prav.

(5) Nájomca sazaväzujé, Že nebude v byte a nebytových prĺestoroch vykonávat,podstatnézmeny a stavebné úpravy bez predchádzajúceho pĺśomneno suhlasu'prenajĺ'äi"ŕ", . to ani na svojenáklady.

(6) Nájomca je povinný ku dňu z{1liIu,nai1u bytu.tentoodovzdat'prenajímateľovi vypratanýa v riadnom stave (hygienicky vybiélený) s prihlĺadnulĺ' ńá oořyxlĺ amortizáciu'

(7) Prenajĺmatel' sa zaväzuje primerane zabezpečit' nájomcovĺ plný a neruŠený výkon práv,spojených s uŽívanĺm bytu.

(8) Prenajímateľ sa zaväzuje, Že',stavebné úpravy a ĺné podstatné zmeny v byte budevykonávať iba so súhlasom nájomcu. Tento sÚhlas na;omôä ňđze odopriet' iba z váŽnych dÔvodov' Aktakéto úpravy bude prenajímatel' povinný vykonávaŕ ń" priLá' príslušného orgánu Štátnej správy,nájomca sa zaväzuje, Že ich vykonanie oeiođrlaone umozńĺ.

(9) V byte a spoločných priestoroch obytného domu je zakázanéchovat, zvieratá.

čl. g
osobitné dojednania

(1) Nájomca je povinný oznámit'prenajímatel'ovi v čase trvania nájmu vŠetky zmenyohl'adom svojej osoby (napr. zmená oP, mena a pod.) a to pĺsomne v lehote do 5 dní od obdrŽanĺadokladu o zmene od prísluŠného orgánu.

(2) Na právne vzt'ahy, výslovne neupravené touto zmluvou sa inak vzt'ahujú prísluŠnéustanovenia oZ a ďalŠích všeobecne-záväzných predpisov.

(3) Nájomca nie je oprávnený prenechat' predmet nájmu do nájmu alebo podnájmu, alebo
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výpoŽičky inému resp. iným osobám.

(4) Nájomca nie je oprávnený uskutočniť akÚkoľvek dispozĺciu s bytom (výmena bytu,
prenechanie častĺ bytu, podnájom bytu, piijatie d'alších osÔb do bytu a pod.) beż predchádzajúceho
pĺsomného súhlasu prenajímatel'a.

(5) Nájomca sa zaväzuje umoŽnĺt'povereným pracovníkom prenajĺmateľa prekontrolovať,
ěi sa predmet nájmu uŽÍva v sÚlade s účelom dojednaným v tejto zmluve.

(6) Nájomca je povinný umoŽnit' prístup prenajímatel'ovi do bytu za účelom
prekontrolovania technĺckého siavu bytu a dodrŽiavania zmluvných podmienok'

(7) Nájomca vyhlasuje, Že s technickým stavom predmetu nájmu bol oboznámený.

(8) Prenajímatel' sa zaväzuje v prípade ukončenia nájmu vrátiť nájomcovi adekvátnu čast'
finančných prostriedkov, ktoré boli zaplatené pri podpise zmluvy vo výška 1-násobku mesačného
nájom ného (f i nančná zábezpeka).

(10) Zmeny a doplnky tejto zmĺuvy sa mÔŽu uskutočňovat'len písomnou formou a len so
sÚhlasom zmluvných strán.

(1 1) Ak počas trvania nájomného vzt'ahu legislatĺvne zmeny umoŽnia prenajímateľovi predať
predmet zmluvy, nájomca bude mať predkupné právo k predmetu nájmu, ak počas trvania nájomného
vzt'ahu splniĺ všetky zmluvné podmienky.

ct.10
Záverećné ustanovenia

(1) Táto zmluva nadobťrda platnosi' dňom jej podpĺsania oboma zmluvnými stranami
a úěinnosť deň po jej zverejnení pod podmienkou, Že zverejneniu zmluvy predchádzalo odovzdanie
a prevzatĺe predmetu nájmu.

(2) Zmluvné strany prehlasujÚ, Že zmĺuvu si preěítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpĺsujú.

(3) Túto zmluvu moŽno zmenit' a dopĺnaľ písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.

(4) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoných prenajímatel' obdrŽí jeden
exemplár a nájomca jeden exemplár.

(5) Spory vzniknuté medzĺ účastníkmi zmluvy prislÚchajú na rozhodnutie príslušnému
súdu

V Miloslavove, dňa r iJ ł:,2 /? V Miloslavove, dňa ł, ĺ/, lrĺł
a

orÍ1

q(.)L tI: préÉýfnatel'
Milan Bffd'anský
starostfl obce
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