
NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa 685 anasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskoruích predpisov

(ďalej len “Občiansky zákonník“),zákona Č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj hývania a socĺalnom

byvant, v znení neskoruich predpisov (ďaiej len „Zákon“) a Všeobecne závázného nariadenia obce

Kozárovce 5/2013 o podrnienkach prena)ímania nájomných bytov obstaraných s podporou štátu zo clňa

3012.2013 (ďalej len „VZN“)

(ďalej ten “Zmluva“)

medzi:

p renajím atel‘om:

Obec Kozárovce
so sídlom: Obec Kozárovce, Č. 685, 935 22
ičo: 00307 149

zastúpenin správcom: SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
So sídlom: Poľná 8, 934 03 Levice
právna forma: spotočnost‘ s ručením obmedzeným zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sto, vložka číslo: 1142/N

IČO: 34117989
DIČ: 2020402692
iČ DPI 1: SK2020402692

štatutárny orgán: Ing. Viliam Rybár, konareľ

(d‘alej len “Správca“)
(d‘aIe len “Prenajírnatet“)
a
nájomcom: Oraveczová Katarína
dátum narodcnia
hydlisko: Kozárovce, Čd. 996 č. bytu 3 na I.poschodí typ bytu : 3-izbový
trvalý pobyr
typ by tu
ďatej ten “Nájornca“)

(d‘alej Prenajíniatel‘ a Nájomca spolu len “Zmluvné strany“ a každý samostame len “Zmluvná strana“)
Za nasledovných podmienok
1. Predmet nájmu:
1.1 Prenajiinatel‘ je vluČnýin vtas tníkom bytového domu So súpisnýtn Čístotn 996, ktorý sa nachádza v obci

Kozarovce (ďahej ten “Bytový dom‘‘) .llvtový doni je pos tavený na pozemku evidovanom na katustrálnej
mope oko parcela registra parcclnýin Číslom C 4888/8,na hste vtastníctva Číslo 3467 vedenom Okresným
úradom Levice, katastrátnyin odborom pre katastrálne územle Kozárovce.

1.2 Sptávca je oa základe Zmluvy o výkone správy Zo dňa 31.1.2017 v zacul neskorších dodatkov oprávnený
prena/mat‘ byty v bytových domoch \o via stiiíctve Prenajímatet‘a.

1.3 Prenajíniatel‘ na základe súhtasu Starostu obce Kozárovce, ktorý tvorí Prflohu I Zmluvy, prenecháva
ájoineovi Byt do užívanua nájomu1 byt, ktorý Sa nachádza v bvtovom dome a je špecitikovaný v Prílohe 2
Zmluv (d‘ulej trn ‚‚Byt‘‘).

1.4 Pren:i;íinatel‘ prenecláv1 N :ljomcovl Byt do užívania spotu So zanadenmn špeci5kovauiým v Protokole
odovzdaai O preva ti Bytu.

1.5 Nájotnca je oprávncný spolu s Bytom užívat‘ aj spoločné Časti a spoloČné zaruadcnua bytového domu,
ktoroni Sa Byt nachádza (ďate; hen ‘‘Bytový dam‘‘).



2. Účel nájmu

2.1 Pretiajíinateľ prenecháva Byt Nájomcovi výlučne za ucelom byvania.
2.2 N ájomca ako aj osoby, k toré s ním Byt užívajú Sa Zal‘ 17w ú. že budu Byt spolu s p1ti tvool vvužívuiť V

súlade s dohodnutým účeiom. Porušenie repo povinnosti Sa bude považovať za hrubé porušenie Zmiuvy.

3. Odovzdanie predmetu nájmu

3.1 Spnh-ca odovzdá \ájomcovl Byt do uživania ria zk!adc irotokoki o odovzdaiií a p{(\7-t Byru. V rentu
deá Sprivca odovzdí Nálomcovi kI‘úče od Wto a týmto dňom sú Xijomca a čleiiovia eho domáeoost
oprávneni vstupovat‘ do Bytu ako jeho uživarelia

3.2 Správea odovzda X Iomcovi Byr spolu s eho prislu šen srvorn v stave s;osobiom na nad ne užívaiiie.

4. Doba nájmu

4.1 Prenajímatel‘ prenecháva Byt Nijomcovt na dnbu Unčttú od i.1O.2022 do: 30.09.2025 (ďalej len

‘Doba nájmu‘).
4.2 Nájomca má pravo na opakované uzavretie iiajotflhtej zmluvy na dobu určttú, pni dodržaní podmienok

uvedených v ZmlLive, VZN a Zákone.
4-3 V prípadc, ak Nájomca má záujem o opakované uzavnetie nájonlnej zniluvs-, ja povinný najmenuj 4 (štyri)

ineslace po ukončení Doby nájmu doručtt‘ na Obecný úrad v Kozárovciaeh, žiactosť o opakované
uzavretie ná;oiune3 zmluv3‘ spolu s dokladmi o tom, že splúa podmienky určené VZN.

5. Výška a splatnost‘ nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním Bytu

5.1 Dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Byru vzniká Nájomeovi povinnost‘ platit‘ Prenajimateľovi
nájomné a preddavk na úhrady za plnenia poskytované s uživaním Bytu. Tiero Sa N omca zavazuje platit‘
až do fyzického odnvzd:iiaia Bytu Správcovi po skončeni wijinu.

5.2 Ná:orniié je určené podia opatre,ita ministerstva fiiaaneé SR zo děa 23.4,2008 č. 01 .‘R!2008 o regulcii clen
nájmu bvrov v ztlení :icskoršich predpisov a VZ\ m.esač:ie oo vtške šueci6kovanej v Prednise ineSač:ic:.
zilohovej úhrady za ní omné a pInenu poskr‘tované uzt‘anitn byra. kront t\.o ti P réohu 3 Zinluvv ď:iic

len Predpis“) a holo schválené uznesením 07 Kozirovce 8/X dáa 29.9.2016.

5.3 Preddavky na úhrady za pinenia poskytované s užívaiiím Bytu sú určené podFa predpokladanch nakladov

mesačne vo výške špecfikovanej v Predpise.
5.4 Sparnosť nijomnčho preddavkov na úhrady za plnenla posktovaoé s uživaoím Byru je inesačne vopred,

vždy do posledného dňa bežného mesiaca uvedeného v preplse alebo v hotovosti do pokiadne Spr.ivcu.

5.5 Správca je oprňvncm iuenit‘ výšku nájomného a pi-cddavkov na úhrady za plnenia poskytované s užívailío

‘ Bytu v závislosti od zrneny pnávn:ch aleho cenovclz predpzsov, ainem‘ počtu osáb býva;ůcz v
rozsahu poskytovaných pinen, podi‘a sporte h poskytovaných plnení v p tedclaadzajucom období alebo la

základe mých skttročnosrí rnajúcich vplyv na ‘všku prcddavkovýeh planeb. Pni každej zmene výšky

nájomnéb o aleho p reddavkov na úhrady Za ploc ota poskytované s užívaníni bytu Správci ch >ručÍ Nájoincovt

nový Predpis, ktorý bude d‘alšou neoddehtei‘nou súčast‘ou Zmluv3‘. Zmenu výšky najonaného a preddavkov 3

na úhrady za plnenia poskytované s užívaním Byru vykoná Sprívca od prvého dňa kalendárnelio mesiaca Č.:‘
nasiedujúceho po skutočnosti, ktorá zakladá právo Správcu na vykonanie zmeny.

5.6 Celkoví výška preddavkov na úhradu plnení poskytovaných s užívaiiím Bytu Sa ‘zúčtuje vždy ‘za

predchádzajúei kalendárny tok v termíne do 31. rnája nasledujúceho kaiendárneho roka po zistení

skuročných nákiadov za poskytnuté pinenia. Vyúčrovaním zisiené nedoplatky aieho preplatkv sú splatné do

terminu uvedeného v ročnorn vyúčtovaní.

6. Práva a povinnosti Zm]uvnýcla strán

6.1 Nájomca ku dňu uzavretia ZmĹuvv oznutni Správcovi počet oséb rvoriac:ch domácnost‘ \álomcu

uvedením ieh inena a pniezviska. Zozoam oshb rvoniac:ch domácnost‘ Nioincu je uvedený v hvidenčnom

liste osób, kror n‘orí Prčohu Zmluvv,

6.2 Nájomca je povinné pnililásit‘ seba a ‘šerky osoby s nínl bvvaiúce na rn‘nié pobr ‘ ohc Kozirovce

bezodkladne, najneskár do I (jedného) rnesiaca odo dňa uzatvoreoia Zmluvy,



6.3 \ájomca sa zaviizuje, že všcky drobné opi-avy v Byte súvistace s jeho u2tvanun a olflTklC práce v Byte
zabezpcc1 sáiu a na vjastne náklady.

6.1 Nájomca Sa zavazuje, že nedostatky a poškodenia v Byte spoločných priestoi-och a zariadc-niach Bytového
domu, ktore spósohí on Sam, atcho členovia jeho domácnosti odstráni a uhradí v plnej výške. Ak Sa tak
nestane, má Správca právo po predchádzajíicom upozomeni Nájomcu poškodenia od stranit‘ a požadovat‘
od N ájnincu náhradu.

6.5 Nájomca sa zavazuje, zachovat‘ pévodn stav bytu a to, že nebude v byte vykonávat podstatné zmeil\‘
a stavené úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Obce a Správcu, a to ani na svoje náklady.
Porcšen:e teEtn povinnosti sa bude považovat‘ za hrubé porušenie Zmluv.

6.6 \ájomca je povinný ozuam:t‘ bez zbytněného odkladu Správcovi potrebu rých opráv v Byte, ktoré má
ziiášať Pren:itimaret‘ a umožnit‘ ich v‘koiiante, inak zodpovedá za škodu. ktorá nesptnenírii tejto povitiuosn
Vi.!

6.7 Nájoinea nic je opráviiený prrnechať Byt, alebo čast‘ Bytu do podnajmu ;ileho ubytovat‘ ďnlších členův
domácnosti bez precbád2.ijúeeho písomnébo súhlasu Prenajímatel‘a,

6.8 Nájotnca nic je oprávnený vvmenit‘ Byt bez. predchádzajúceho pisomného súhlasu Prenajimatel‘a. - -

6.9 Nájomcaa osoby rvoriace domácnost‘ Nájomcu sú povinní umožnit‘ vstup do Bytu zamestnancorn
áhnistarstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, prístumnéoho stavebného
uradii, správcu a mých konrrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu Bytu. Správca je
oarávnený v pripadt‘ hroz,acej škody vsrúptt‘ do Bytu za účelom vvkonanta opatrení pntrebnvc)i na jej
zamedzcr.ie aiebo z‘ enšea!a jej isásiedkov aj bez ohlásenia a súhlasu N á;omcu.

ü Nájomca je pOvlnhi\‘ v deň skončena, nájmu Bytu sptarit‘ t‘ierky svoje prípadné záviizky ‚oči dodávateľovi
elektricke; eiergieavtento dc-h s tÝmro dodiii‘ateľo:n aj zrušiť zmiuvu o dodávke eekrrickej energie.

6.11 No:ni le tle h vedomle, že dod1it reL elcktrickej energie ltzatorÍ s N .i jomco tu ztnluvc o dodávke
etekrnckej energie len za predpoktadu, že predchádzajúei oájomca Bytu ukončit odher elektnckej energie na
odbernom inieste prislúcba;úcom k Bytu a zrušit zmluvu o dodávke elektrickej energie. Nájomea je
uzrozumený s tým, že k zapojeniu odherného miesta a k dodávke elektrickej energie do Bytu móže důjst‘ až
po úhrade puípadných závíizkov prechádzajúceho nájomcu Bytu voči dodávatel‘ovi elekrrickej energie.

6.12 Prenajimatet‘ je povinný zabezpečovat‘ riadne ptnenie služieb, ktorých poskyrovanie je spojené s užíváním
Bytu.

7. Zánik nájmu Bytu

7.1 \áo‘.n i3vh-.
.1.: tip:al[tíin Doby tájíflu, ak Doba nájmu bula na dobu určirči a dedoMo k predženiu Doby nájmu;

.1.2 písomiiou dohodou Zmluviiýeh st ain;
7.1,3 písomnou výpovcd‘ou Nájomcu, pnčom Sa nájom Bytu skončí posledným dňoín mesiaca

nasledujúceho po olesiaci, v ktorom bola výpoved‘ doručená Prenajímatel‘ovi a/alebo Správcovi;
7.1.4 písoninou výpoved‘ou Prenajimatcl‘a, ak:

(a) Nájonica jircho porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu Byru najmu tým, že
nezapla til včas predpisa té iiájomné alebo p redpísa nú dli rad ti za plnenci oskvtované
uzlvanlIr. Ryti, za čas ďliší ako 3 (tu) niestltce; aebo

(1)) Nájoinca. alebo ren, kto ie č‘enom jeho domácnosti hnibo poškodzue prenajari Byt ti

ello prĺslušensrvo. spoiočné pricstorv 1 spoločné zariadenta v Bvrovom dome; alebo
c) Nájotuca viuživa Byt bez sáIiI;tsu Prenajímareľa na ině účely ako na b‘vante; sdeho

íd) Nájomca, tIcho ten, kto je čienoni jeho domácnost súsravne narušuje pokojné bývanie
ostatných nájomcov, obrozuje bezpečnost‘ alebo Porušuje dohrč mravy v Bytovom
(lunic; aleho

(e) Nájomca bez séd lasu Prenajírnatel‘a v Bite ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené v Prítohe
4 Zmluvy (do robu Sa neztirátavajú iiávš revy kratbe ako 15 dnu; aleho

(E) Nájomctt ti vše tky osoby s nim byvajuci si nepnhlásta do jadného inestacti od uzarvorenia
Zuiluvv na trvalý pobyt v obci Kozátovce.
NtUoiiieti prestal v:,kontiv;ir‘ práci, nt ktorú je náom byru viazan‘.

(Ii) Ná;o:uea pteneclial Byt akbo jeho čast‘ sněmu do podnájmu bez pisomného súhiasu
Prenu j jína teĎ; alebo

(t) je potrehné z dovo-du verc:.ného záujmu s Bytom a!ebo s domoin naložit‘ rak, že
Byt neniožno uživat, ajebo tik Byt aleho B tuvÝ dum vyžaduje opravy, pri kturýcls
vykonávaní nemožnu Byt alebo Bytový tmm naj menej počas 6 (šiestich) inesiacov uží“a t‘.



Nájomca presta! splaat‘ predpokladv už aaia hvt,i osolutiaelao tirčeiiia nIcko ptcdpokiatlv
uzivan,a bytu vvph-vajécc z OSohitleIIo urcer..la lntovelio domu a

(k) \‘ájotraca bvuživa lavť bez súhlasu Prenaiímateľa na ině účely ako na hývaaie.
7.2 Nňjom Bytu Sa skončí upvnut:m S-vPOVCdnCŤ iehon, pričon vapovediiá lehota e 3 (tri tuicsiace fl ZaLlil.

pivnút prvým dňo,n mesiaea nasledujúcel:o po mesiaci, v ktorom boin výpoved‘ doručená áomcovi.
7.3 K terminu skončenin nájmu je Náiomca povinny Byt uvoľniť a odovzdat‘ ho Správcovi v stave pruneranoin

dohe uži-an,a, pričom zodpovedá za vzniknuté škody. 7.ároveň ;e áiomca povinný uhradit‘ n:ijorn:aé
úhrady za ťne ‚ta oskto‘--anc triivanilu Byr:, ‚-rá tane skutoč:a(cli :iáktadov ‚In z:i-hde ročnčl to
nuctovania v zmyste článku 5. bod 5.6 Zmluvv.

7.4 ajomca po skončeni nájmu Bytu nemá nárok na prtdelenie náhradného bytu aebo tne bytovcj náhredv.

8. Záverečné nstanove,Ua

8.1 Zmluva ‚lad obúd a platnost‘ dňom podpisu Zrniovv zlniuvnými stranami ti účinnost‘ dňom nasledujúcsna po
dni zvereju ema Zmluvy na webovom sídle Prenajimarel‘a, krorým je interne tov3 stránka Prenajimateľa,

8.2 Do nadobudnutia úči, nosti Zrniuvv sú Zrnluvné strany prejavrni svoje; vále viazané.
8.3 Zmluvu mn žno men,t‘, doptňat‘ Ju, aleho ju zrušit‘ len písomne, a to na základe dohody Ztnhvných strán

podpísanej Zmluvnýmt stranami.
8.4 V prípade, ak Sa neskór stane nsektoré z ustanovení Zmluvv neplatné aichn i,evvkonarei‘né, nemá takáto

neplatnost‘ aiebo nevykonateľnost‘ niektoréluo ustanovení Ztntovv vplyv na ptatnosť a vykonatel‘iior‘
ostatných usrenovcní Zrnluvy. Zmtuvné strany sů v takotnto prípade povinné bez zbytočného odkbdu
uzarvonť dndatok k 7.niiuve, ktorý nahtadi neptarné aiebo nevvkonatcľné usta,aovenie Zmluvy rak, alty
hola voľa Z,ntuvných strán ‚rviadrená v nahtadzanvch ustanoveniacli Zmluvy zachovaná.

8.5 Zmluvr.é strany Sa dohodli, že ‚ionávne vztahy bhžšie neupravene Zmluvou Sa prtnrerane vztalau;ú
ustanoveiaia Občina skeho zákonnika, 7.áh ona ti VZX

8.6 Zmiuvné strany zbodne ntehiasujú. že si Zolovu nadne prečitaii, V pb rnzsnh,i poro/u:1aei jej obsahu.
ktorý le pre ne dostatočne zrozumiteFný a určin, že táto vvjadntie cli slol,odnú a važnu vď‘u prostu
akýchkol‘vek omylov fl že táto neboia uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevvhodnvch nodmiennk
pivnúcich pte ktorúkoPvek Zmluvnú strantt, na 2nak čoho ju týmto vlastnoručne pndpisuiú.

8.7 Zmiuva je ‚-vhotovená v 3 (troch) rovnopisoch s týna, že všetkv rovnoplsc iralú platnost‘ originálu. Každá
zo znauvn(cla sttán dostane po 1 !jednorrt! rovnoptsc.

Za Pretaajimatel‘a: Za Nájomeu:

V Kozárovciach, dňa

SLUŽBY LE C spoJ. s co.
Poľo B. Leu rH4 03

ičo: 34117939 Je DP Sc2D2Pac-:.Ic

_________

-

_________

Obec Kozárovce Ora45t6vá Katarína
v z-ast.
SLUŽBYT LEVICE, s I o.
Ing. Viliam Rybár
konateľ

Prilohy:

- Súhias starostu obce Kozárovee s ozarvorenim Zmluvy
— Evidenčný list bytu
— Evidenčný list osób
— Protokol o odovzdaní a prevzati bylo


