
NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá podl‘a 685 anasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení ne5koršich predpisov

(ďalej Jen “Občiansky zákonník‘fl:,zákona Č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom
bývaní, v znení neskoršich predpisov (ďalej len „Zákon“) a Všeobecne záväzného nariadenia obce
Kozárovce 5/2013 o podmienkach prenajimania nájomných byrov obstaraných s podporou štátu zo dňa
30.122013 (ďalej len „\‘ZN“)

(ďatej ten “Zmluva“)

me dzi:

prenajím ate Fom:

Obec Kozárovce
so sidlorn: Obec Kozárovce, Č. 685, 935 22
ičo: 00 307 149

zastúpeným správcom: SLUŽBYT LEVICE, spol. s to.
go sídlom: Poľná 8, 934 03 Levice
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v

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

IČO: 34117989
DIČ: 2020402692
Č DPH: 51(2020402692

štarutárny orgán: [ng. Viliam Rybár, konateľ

(d‘alej len ‘Správca“)
(ďalej len “PrenajímateF“)
a
nájomcom ;Baniarová Katarína
dátum narodenia : 27.11.1986
bydlisko: Kozárovce, Čd. 996 Č. byru 6 na II.poschodi typ bytu : 3-izbový
trvalý pobyt:
typ bytu:
(ďalej len “Nájomca“)

(ďalej Prenajimatet‘ a Nájomca spolu len “Zmluvné strany“ a každý samostatne len “Zmluvná strana“)
Za nasledovných podniienok
1. Predmet nájmu:
1.1 Prenajímarel‘ je vtluČným vlastníkom bytového domu se súpssným číslom 996, který Sa nachádza v oba

Kozárovce ďate3 ten “Bytový dom“).Bytot dem e postavený na pozemku evidovanom na katasiránej
mape ako parcela regstra s parcetnm éíslom C 4888ĺ8,na liste vlastníctva číslo 3467 vedenom Okresným
úradorn Levice, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Kozárovce.

1.2 Správca je na základe Zmluvv o výkone spnh-v ze dtm 31.1.2017 v znení neskorších dodatkov oprávnený
prena1ímať byty v bytových domoch vo vl3stnicwe Prenajimatcl‘a.

1.3 Prenajímatel‘ na základe súhlasu starostu obce Kozárovce, který tvorí Prflohu I Zmtuvy, prenecháva
Nájemcovi Byt do uzivanla nájomný byt, ktorý Sa nacbádza v bytovom dome a je špeciEkovaný v Pri]obe 2
Zna1u‘ (d‘atej len „Byt“).

1.4 Prenajimateľ prenecháva Nájemcovi Byt do užívania spolu So zariadením špecifikovaným v Protokole o
odovzdaní a prevzatí Bytu.

1.5 Nájotnca je oprávnený spotu s Bytom užívat‘ aj spotočné Časti a spoloČné zariadenia bytového domu,
ktorom Sa Byt nachádza (d‘alej len ‘Bytový dom“).



2. Účel nájmu

2.1 PrenajímateY prenecháva Byr Nájomcovi výlučne za účetom břvania.
2.2 Nájomca ako aj osoby, kroré s nim Byt uživajú Sa zaväzujú, že budú Byt spolu s príslušensom -vužívat‘ V

súlade s dohodnutým účelom. Porušenie tejto povinnosti Sa bude považovat‘ za hrubé porušenie Zmluvv.

3. Odovzdanie predmetu nájmu

3.1 Správca odovzdá Nájomcovi Byt do uživama na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Bytu. V tento
deň Správca odovzdá Nájomcovi kl‘úče od Byru a týmto dňom sú Nájomca a členovia jeho domácnosti
oprávnení vstupovat‘ do Bytu ako jeho uživaieha.

3.2 Správca odovzdá Nájomcovi Byt spolu s jeho príslušensrvom v stave spbsobilom na riadne uživanie.

Doba nájmu

4.1 Prenajímateľ prenecháva Byt Nájomcovi na dobu určitú od :1.1.2023 do :31.12.2025 (ďalej letí
“Doba nájmu“).

4.2 Nájomca má právo na opakované uzavretie nájornnej zmluvy na dobu urátů, pra dodržaní podmienok
uvedených v Zmluve, \TZN a Zákone.

4.3 V prípade, ak Nájomca má záujem o opakované uzavretie nájomncj zmluvv, ja povinný najmenej 4 (štyd)
mesiace po ukončení Doby nájmu doručit ria Obecný úrad vkozárovciach, žiadost‘ o opakované
uzavreůe nájomnej zmluvv spolu s dokladmi o tom, že splňa podimenkv určené VZN.

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

5.1 Dňom protokolárneho odovzdansa a prevzana Byru vzniká ájomcovi povinnost‘ platit‘ Prenajímateľovi
nájomné a preddavkv na úhrady za plnenaa poskytované s užívanim Bytu. Tieto Sa Nájomca zavkzuje platit‘
až do fyzického odovzdania Bytu Správcovi po skončeni nájmu.

5.2 Nájomné je určené podľa oparren.ia ministerstva ünancií SR zo dňa 23.4.2008 č. 01!R/2008 o regulácú cien
nájmu bytov V 2neni neskorsích predpisov a VZN mesačne oo výške ipeciflkovaoej v Predpise mesačnej
zálohove; úhrady za nájomné a plnema poskytovné s uživanim bytu, ktorý rvorí Prohu 3 Zrnhwv (ďalej
len Predpis“) a holo schválené uznesením OZ Kozárovce 8/X dňa 299.2016.

5.3 Preddavky na úhrady Za plnenia poskytované s užívaním Bytu sú určené podľa predpokladaných nákladov
mesačne vo výike ipecifikovanej v Predpise.

5.4 Splatnost‘ ná;omného a preddavkov na úhrady za ptnenta poskytované s uživaním Bytu je mesačne vopred.
vždy do posledného dňa bežného mesiaca uvedeného v prepise ateho v hoto‘osti do pokladne Správcu.

5.5 Správca je oprávnený menit‘ výšku nájomného a preddavkov na úhrady za plnenia poskytované s užívaním
Bytu v závislosti od zmeny právnych aleLo cenovych ptedpssov, zmenv počtu oséb bývajúci v Byte, zmeny
rozsahu poskytovaných plneni, podľa spotrebv poskytovaných plnení v predchádzajúcom období aleLo na
základe mých skutočnosti majúcich vplyv na výšku preddavkových pladeb. Pra každej zmene výšky
nájoinného alebo preddavkov na úhrady za pbienaa poskytované s užívanim bytu Správca doručí Nájomcovi
nový Predpis, ktorý bude ďalšou neoddelitel‘nou súčast‘ou Zmluvy. Zmenu výšky nájomného a preddavkov
na úhrady za ptnenia poskytované s užívanim Bytu vykoná Správca od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skutočnosú. ktorá zakladá právo Správcu na vvkonanae zineny.

5.6 Celková výška preddavkov na úhradu pliiení pnskvtovanch s uživaním Bytu sa Zúčtuje vždy za
piedchádzajúci kalendárny rok v termine do 31 mája nasledujúceho kalendárneho roka po zisteni

skutočných nákladov za poskytnuté phenaa. \‘yúčtovaním zistené nedoplatky alebo preplarkv sú splatné do
termínu uvedeného v ročnom vyúčtovaní.

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Nájomca ku dáu uzavreda Zmluvv oznárnl Správcovi počet osůb rvoriacich domácnost‘ Nájomcu
uvedením ich mena a priezviska. Zoznam osáb tvortacich domácnost‘ Nájoincu je uvedený v Evidenčnom
liste osbb, ktoi tvorí Prílohu Zmluvv.

6.2 Nájomca je povinný prihlásit‘ seba a všetkv osoby sním bývajúce na tnalý pobyt v obci Kozárovce
bezodkladne, najneskór do I (jedného) mesjaca odo dňa uzatvorenia Zmluvv.



6.3 Nájomca Sa zaväzuje, že všetkv drobné opravy v Byte súviStace s jeho užívanim a obvyklé práce v Byte
zabezpečí sám a na vlastně náklady.

6.4 Nájomca Sa ZaváZUIe, že nedostatky a poškodenia v Byte a spoločných pnesroroch a zariadeniach Bytového
domu, botě spósobi on sám, aleho členovia jeho domácnosti odstráni a uhradí v plnej vške. Ak Sa tak
nestane, má Správca právo po predchádzajúcoin upozornení Nájomcu poškodenia odsrrániť a požadovat‘
od Nájomcu náhradu.

6.5 Náiomca Sa zavázuje. zachovat‘ pěvodr«- sav bytu a to, že nebude v byte vvk‘onávat‘ podstatné zrneny
a stavené úpravy bez predchádzajúceho písomitého súhlasu Obce a Správcu, a to ani na svoje náklady.
Porušenie teto povinnosti Sa bude považovat‘ za hrubé poru-ienie Zmluvv.

66 Yájomca je povinný ozn.iiniť bez zbytočného odkladu Správcovi potrebu t-ček opráv v Byte, botě má
znášat‘ Prenajímateľ a umožnit‘ ich vykonanie, laik zodpovedá za škodu, ktorá nesplnenim tejto povinnosti

vznikl-a.
6.7 Nájomca nic je oprávnený prenechat‘ Bn, alebo čist‘ Bytu do podnájmu alebo ubytovat‘ d‘alších členov

domácnosti bez prechádzajúceho písomného súhlasu Prenajímatet‘a.
6.8 Nájomca nic je oprávnený vynienit‘ Byt bez predchádzajúceho písomného súh]asu Prenajímateľa.
6.9 Nájomca a osoby tvotiace domácnost‘ Nájomcu ni povinní umožnit‘ vstup do Bytu zamestnancom

Ministarstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, prislušnéoho stavehb.q
úradu, správcu a tných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu Bytu. Správca j
oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť do Bytu za účelom vykonania opatrení potrebných na jej
zamedzenie aleho zrncnšenla jej následkov aj bez olitásenia a súhlasu Nájomcu.

610 Nájomca je povinný v deň skončenia nájmu Bytu splatit‘ všetky svoje pripadné závázky voči dodávateľovt
elektnckej energie a v tento deň s týmto dodávateľom aj zrušiť zmluvu o dodávke elektnckej energie.

6.! Nájonica berle na vedom.ie, že dodávatel‘ etektrickej energie uzatvori s Ná;orncom zmluvu o dodávke
elektrlckej energie len za predpokladu, že predchádzajúci nájomca Bytu ukončil odber elektrickej energie na
odbernoni niieste prislúchajúcom k Bytu a zrušil zmluvu o dodávke elekrrickej energie. Nájomca je
uzrozumený s tm, že k zapojeniu odberného iniesta a k dodávke elektrickej energie do Bytu móže dójst‘ až
po úhrade pripdných záväzkov prechádzaiúceho nájomcu Bytu voči dodávatel‘ovi elektrickej energie.

6.12 Prenajímateľ je povinný zabezpečovat‘ riadne ptnenie služieb, ktonch poskvtovanie je spojené s užívanirn
Bytu

7. Zánik nájmu Bytu

7.1 N-íjoni Bytu zaniká
7.1.1 uplynutím Doby nájmu, ak Doba nájmu hola na dobu určitá a hedošlo k predlženiu Doby nájmu;
7.1.2 písoninou dohodou Zmluvnýcb strán;
7.1.3 pisomnon výpoveďou Nájnmcu, pričom Sa nájom Bytu skonči posledným dňorn mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boji výpoveď doručená Prenajímateľovi a/alebo Správcovi;
7.1.4 písomnou výpoveďou Prenajímateľa, ak:

(a) Nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu Bytu najmšl tým, že
nezaplatil včas predpísané ndjomné alebo predpísanú úhradu za plnenia poskytované
uživaním Bytu za čas dlhší ako 3 (tri) mesiace; alebo

(b) Nájomca, alebo ten, kto je čtenom jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý Byt a
jeho príslušenstvo, spotočné pnesrorv a spoločné zariadenia v Bytovom dome; alebo

(c) Nájornca využíva Byt bez iútilasu PrenajímateFa na Ině účet)‘ oko na bývanie; alebo
(d) Nájoinca, .ileho ten, kto je členom jeho domácnosti sústavne narušuje pokojné hývaiuc

ostatných n-áiomcov, obrozuje bezpečnost‘ -aleho porušuje dobré mravy v Bytovom
dome; alebo

(e) \ájomca bez súhlasu Prenajíinatel‘a v Byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené v Prílohe
4 Zmiun (do toho Sa nezarátavajú návštevv kratšie ako IS dni; alebo
N-ájomca a všetky osoby s ním bajúci si neprihlásia do jedného mesiaca od uzaorenia
Znilu-v na tnalý pobt v oba Kozárovce.

(g) \á;oinca presral vykonávat‘ ptáci, na kroců je nájorn bytu viazaný,
Kb) \ňjomca prenechal Byt alebo jeho časť liiému do podnájmu bez pisomného súhtasu

Prenajíina ret‘a; aleho
(i) je potrehné z dóvodu verejného záujmu s Bytom aleho s Bytovým domom naložit‘ tak, žc

Byr nemožno užívat‘, aleho ak Byt alebo Bytový dom vyžaduje opravy, pri ktorých
vykonávaní nemožno Byt alebo Bytový dom najmenej počas 6 (šiestich) mesiacov užívat‘.



(j) Nájomca prestal sptnať predpokladv uživania bytu osobitného určenia aleho predpoklady
užívania bytu vyplývalúce z osobitného určenia bytového domu a

k) Nájomca byužíva byt‘ bez súhlasu Prenajímatel‘a na ině účely ako na bývanie.
7.2 Nájorn Bytu Sa skonči uplynutím povednej lehoty, pnčorn výpovedná lehota je 3 ((ti) mesiace a začina

plynút‘ prvým dňom meslaca nasiedu;úceho po mesiacr, v ktorom hola vřpoveď doručená Nájomcovi.
7.3 K termínu skončenia nájmu je Nájomca povinný Byt uvoľrnt‘ a odovzdat‘ ho Správcovi v stave primeranom

dobe užívania, páčom zodpovedá za vzniknuté škody. Zároveň je Nájomca povinni uhradit‘ níijomné a
úhrady za plnenia poskytované s uživaním Bytu vrátane skutočných nákladov na základe ročného
vvúčtovania v zmysle článku 5. bod 5.6 Zmluvy.

7.4 Nájomca po skončení nájmu Bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bvtovej náhrady.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu Zmluvy zinluvnýim stranami a účinnost‘ dňom nasledujúcim po
drn zverejnenia Zmluvv na webovom sídle Prenajímarel‘a, ktorým je internetová stránka Prenajimateřa.

8.2 Do nadobudnuda účinnosu Zmluvy sú Zmluvné strany prejavrru svojej vóle viaaané.
8.3 Zmluvi.i možno memt‘, dopĺůať ju, aleho ju zrušit‘ len písonlne, a to na základe dohody Zmluvných strán

podpisanej Zmluvnými stranami.
8.4 V prípade, ak Sa neskbr stane niektoré z ustanoveni Zmluvy neplatné alebo nevykonatel‘né, nemá takáto

neplatnost‘ alebo nevykonateľnost‘ niektorého z ustanovení Zm)uvv vplyv na platnost‘ vvkonateľnost‘
ostatnych ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takoniio pripade povinné bez zbvtočného odkladu
uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy tak, aby

- hola vbľa Zmluvných strán vyjadrená v nahriidzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.
8.5 Zm.luvné strany sa dohodli, že na právne vztahy bhžiie neupravené Zrnluvou Sa primerane vzt‘ahujú

ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona a \TZN

8.6 Zmluvné strany zbodne prehlasujú, že si Zintuvu rradne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktorý je pre ne dostatočne zrozumitel‘ný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vňľu prosni
akýchkoľvek omylov a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok
plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju tmto vlastnoručne podpisujú.

8.7 Zinluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopĺsy majú platnost‘ originálu. Každá
- zo zrnluvných strán dostane po 1 /jednom/ rovnopise.

Za Prenajímatel‘a: Za Náiomcu:

Ů!ÁZ\ Kozarovciach, dna

SLL‘ŽBYT Ĺr‘.‘ic ?iyc
‚1‘

Po‘i B. 93414
čo 51Ľ782JC DPH: S5202

Obec Kozárovce
- \ Baniartová Katarína

v zast. \
SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Ing. Viliam Rybár
konatel‘

Prilohy;

Súhlas starostu obce Kozárovce s uzarvorením Zmluvv


