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NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá podt‘a 685 anasl. zákona č. 40/1964 Zb, Ohčiansky zákonník1 v znení neskoršich predpisov

ďaIej ten “Občianskv zákonnik‘7.zákona Č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom
bývaní, V zneni neskoršich predpisov (ďulei ten ‚.Zákon) a Vieohecne záväzného nariadenia obce

Kozárovcc 5/20130 podmicnkach prenajímania nájomn/ch bytov obstaraných s podporou ětátu zo dňa

30122013 (ďalej len „VZN“)

(ďalej ten “Zmluva“)

medzi:

prenajímateľom:

Obec Kozárovce
so sid]om: Obec Kozárovce, Č. 685, 935 22
ičo 00 307 149

zastúpeným správcom: SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
So sídlom: Poľná 8, 934 03 Levice
právna forma: spoločnosť ničením obmedzeným zapísaná v

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

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

štatutárny orgán: Ing. Viliam Rybár, konateľ

(ďatej len “Správca“)
(ďalej len “Prenajímatel“)
a
nájomcom; Bc. Jančeková Monika
dátum narodenia : 20.9.1991
bvdbsko: Kozárovce, Čd. 996 č. bytu 2 na prizenií np byru : 3-izbový
trvatý pobyt:
typ byru:

(ďatej len “Nájoinca“)

(d‘atei Prenajímatct‘ a Náiomca spolu ion “Zmtuvné strany“ a každý samostatne len “Zmluvná strana“)
Za nasledovných pndm.ienok
1. Predtuet nájmu:
1.1 Prenajímateľ e výlučným vlastníkom bitového domu so súpisným čistom 996, kton Sa nachádza v obci

Kozárovce ďatej len ‘Bytový dom‘).Bitoi- dorn le postavený na po2etnku evidovanom na katastrálnej
mape ako parcela registra s parcetným Číslom C 4888/8,na bite vlastnicl-va Číslo 3467 vedenom Okresným
úradom Levice, katastrálnym odborom pre katastrálne územe Kozárovce.

1.2 Správci je na základe Zmluvy o výkone správy zo dňa 3112017 v znení neskorších dodatkov oprávnený
prenajímať byty v bytových donioch vo vlastníctve Prenajímateľa.

1.3 Prenajímatel‘ na základe súhlasu starostu obce Kozárovce, ktorý tvorí Prílohu I Zmluvv, prenecháva
Nájomcovi Byt do užívania nájomný byt, ktorý sa nachádza v bytovom dome a je špecifikovaaý v Príiohe 2
Zmluvy (ďatej len „Byt“).

1.4 Prenajíinatei‘ prenecháva N jomcovi Byt do užívania spolu so zariadením špeci6kovaným v Protokole o
odovzdaní a prevzatí Bytu.

1.5 Nájomca je oprávnený spolu Bytom užívat‘ aj spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu,
ktorom Sa Byt nach‘ádza (d‘alej ten “Bytový dom‘).



2. Účet nájmu

2.1 Prenajíinatet‘prenecháva Byt Nájomcovi výtučne za účelom bývania.
2.2 Nájomca ako aj osoby, ktové s ním Byt užívajú sa zavázujú, že budú Byt spotu s prislušenstvom využívat‘

súlade s dohodnutým účelorn. Porušenie tejto povinnosti Sa bude považovat3 za hrubé porušenie Zmluvy.

3. Odovzdanie predmetu nájmu

3.1 Správca odovzdá Nájorncovi Byt do uživania na základe Protokolu o odovzdaoi a prcvzatt Bytu. V tento
deú Správca odovzdá Nálomcovi kľúče od Bw a timto dňom sú Xájomca ti čleiiovia jeho domácnosti
oprávnení vstupovat do Bytu ako jeho užívatelia

3.2 Spi-ůvca odovzdá Nájomcovi Byt spolu s jeho prislušenstvom v stave spósohilom na dadne uživanie.

4. Doba nájmu

4.1 Prenajímateľ prenecháva Byt Nájomcov‘ na dobu určitú od :1.1.2023 do 31.12.2024 (ďale; len
<‘Doba nájmu“).

4.2 Nájomca má právo na opakované uzavrerie nájornnej zmluvy na dobu určirú, pci dodržaní podmienok
uvedených v Zrnluve, VZN a Zákone.

43 V prípade, ak Nálotnca má záujem o opakované u,avretie nájomnej zmtuvy, ja povinný najmenej 4 (štyri)
mesiace po ukončení Doby nájmu doručit‘ na Obecný úrad v Kozárovciach, žiadosť o opakované
uzavretie nájomnej zmluvy spotu s dokladmj o tom, že splňa podmienky určené \TZN.

5. Výška a sptatnosť nájomného a ůhrad za ptnenia poskytované s užívaním Bytu

5.1 Dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Byru vzniká Nájomcovi povinnosi‘ platit Prenajíniateľovi
nájomné a preddavky na úhrady za ptnenia poskytované s užívaním Bytu. Tieto sa Nájomca zavázuje ptatit‘
až do fyzického odovzdania Bytu Správcovi po skončeni nájmu.

5.2 Nájomné je určené podl‘a oparrenia ministerstva flnanci‘ SR Zo dňa 23.42008 Č. 01 ĺR/2008 o regulách cieii
nájmu hytov v znení neskorších predpisov a VZ\ rnesačne co v<ške špeciúkovanej v Predptse mesačnej
zálohovej úhrady za nájornné a plneoia poskytované užívaním bytu. kton tvorí Prílobu 3 Ztntuvv(d‘atej
len Predpis“ a boto schválené uznesením OZ Kozátovce 8/X dňa 29.9.2016.

5.3 Preddavky na úhrady za plnenia poskytované s užívaním Bytu sú učené podľa predpoktadaní-ch nák1ado
mesačne vo výške špecifakovanej v Predpise.

5.4 Splatnost‘ nájomného a preddavkov na úhrady za plnenia poskytované s užívaním Bytu je mesačne vopred,

vždy do posledného dňa bežného mesiaca uvedeného v prepise aiebo v hotovosti do pokladne Spr-ávcu.

5.5 Správca je oprávnený ‚nenlt‘ výšku nájomného a píeddavkov na úhrady za plnenia poskytované s užívaním

Bu v závislosti od zmenv právnch alebo cenovÝch predpisov, zmeny počtu osňb bÝ-aiúci v Byte, zmeny
rozsahu poskytovaných ptneni, podIa spotrebv poskytovaných plnení v predchádzajúcom období atebo n
základe mých skutočnosti rnajúcich vpln‘ na výšku preddavkových ptatwh. Po každej zmene výšky
nájomného ateho preddavkov na úhrady za ptnenta poskytované s užívanim bytu Správca doručí Nájomcovi

nový Predpis, ktotý bude ďalšou neoddeliteľnou súčast‘ou Zmluvy. Zmenu výšky ná1omného a preddavkov

na úhrady za plnenia poskytované s užívaním Bytu vykoná Správca od prvého di\a kalendámeho mesiaca

nasledujúceho po skutočnosti, ktorá zakladá právo Správcu na vykonanie zmenv.
5.6 Celková výška preddavkov na úhradu ptnení poskytovaných s užívaním Bytu Sa zúčtuje vždy za

predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka po zistení

skutočných nákladov Za poskytnuté plnenia. \Tyúčtovaním zistené nedoplatky aleho preptatky sú splatné do

termínu uvedeného v ročnom vyúčtovaní.

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Xájoinca ku dňu uzavreda Zniiuvv oznámí Správcovi počet osób rvoriacich domácnost‘ Nájomcu

uvedením ich mena a priezviska. Zoznam osób rvorsacich domácnost‘ Nájomcu je uvedený v Evidenčnom

liste osóh, ktorý n‘oň Prílohu Zmtuvv.
6.2 Nájomca je povinný prihlásiť seba a všerky osoby s ním bÝvajúce na trvalý pobyt v obci Kozárovce

bezodkladne, najneskór do I (jedného) mesiaca odo dňa uzatvorenma Zmluvv.



6,3 Nájoinca Sa zavázuje, že všetky drobné opravy v Byte súvtsiace s jeho uživaním a obvyklé práce v Byte
zabezpečí sám a na vlastně náklady.

6.4 Nájomca Sa 2V2UjC, že nedostatky a poškodenia v Byte a spoločných ptiestoroch a zariadeniach Bytového
domu, ktoré sp6sobí on sáru, aleho denovia jeho domácnosti odstráni a uhradí v plnej výške. Ak Sa tak
nestane, má Správca právo po predchádzajúcom upozomeni \ájomcu poškodenia odstranit‘ a požadovat‘
od Nájomcu náhradu.

6.5 Nájomca Sa zavizuje, zachovat‘ p6vodnt stav bytu to, že nebude v byte n‘konavai‘ podstatné zmenv
a stavené úpravy bez predchádz-aiúceho pisomného sůhlasu Obce a Správcu, a to ani na svoje náklady.
Porušenie tejto povinnosti Sa bude považovat za hrubé porusenie Zmtuvv.

6.6 ájomca je povinný oznámit‘ bez zbytočného odkladu Správcovi potrebu rtch opráv v Byte, ktoré má
znášat‘ Prena;ímatel‘ a umožnit‘ ich vykonanie, tnak zodpovedá za škodu, ktoró nesplnenim tejto povinnosti
vznikla.

6.7 Nájomca nic je oprávnen prenechat‘ Byt, alebo čast‘ Byru do podnájmu alebo ubytovat‘ ďalšich čtenov
domácnosti bez prechádzajúceho pisomného súhlasu Prenajímateľa.

6.8 Nájomca nic je oprávnení- vvmenit‘ Byt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímatel‘a. K
6.9 Nájomca a osoby tvnriace domácnost‘ Nájomcu sú povinni umožnit‘ vstup do Bytu zamestnancom

hnisrarsrva dopravy, výstavby -a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. príslušnéoho stavebného
úradu, správcu a mých kontrotnch orgánov s cte[‘oiu výkonu kontroly technického stavu Bytu. Správca je
oprivnen v prípade hroziacej škody vst-úpit‘ do Byru za účelom vykonania opatrení potrebných na jej
zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov aj bez oh]ásenia a súhlasu Nájomcu.

6.10 Nájomca je povinný v deň skončenia nájmu Byru splatit‘ všetky svoje pripadné závázky voči dodávateľovi
e]ektrickej energie a v tento deň s rýmto dodávatel‘om aj zrušit‘ zmluvu o dodávke elektrickej energie.

6.11 Nájomca bene na vedomie, že dodávateľ elektrackej energie uzarvorí s Nájomcom zmluvu o dodávke
e]ektnckej energie len za predpokladu, že predchádzajúci nájomca Bytu ukončil odher elektrickej energie na
odhernom mieste prislúchajúcom k Bytu a zrušil zmluvu o dodávke elektrickej energie. Nájomca je
uzrozumený s tým, že k zapojeniu odberného miesta a k dodávke elektrickej energie do Bytu móže dbjsť až
po úhrade prípadných závázkov prechádzajúceho nájomcu Bytu vočt dodávatet‘ovi etektrickej energie.

6.12 Prenajímateľ je povinný zabezpečovat‘ riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním
Bytu.

7. Zánik nájmu Bytu

7.1 Nájotn Bytu zaniká
7.1.1 uplynutím Doby nájmu, ak Doba nájmu hola ria dobu určitú a nedošlo k predIženiu Doby nájmu;
7.1.2 pisomnou dohodou Zmluvných strán;
7.1.3 pisomnou stpoved‘ou Nájomcu, pričomn Sa nájom Bytu skončí postednýmn dňom mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v korom bota vÝpoved‘ doručená Prenajímatel‘ovi a/alebo Správcovi;
“.1.4 písomnou výpoveďou Prenajímateľa, ak:

(a) Nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vypl(vajúce z nájmu Bytu najmä tým, že
nezaplatil včas predpísané nújomné aleho pmedpísanú úhradu za plnenia poskytované
užívaním Byru za čas dlhší ako 3 (tu) mesiace; aleho

(b) Nájomca, alebo ten, kto je členoni jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajarý Byt
jeho príslušensrvo, spoločné prleston a spoločné zanadenia v Bytovom dome; aleho

(c) X‘ájomca využíva Byt bez súhlasu Prenajimatel‘a na mé účely ako na bývanie; alebo
(d) Nájomca, alebo ten, kto je členom jeho domácnosti sústavne narušuje pokojné hývanie

ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnost‘ alebo porušuje dobré mravy v Bviovomn
dome; alebo

(e) Nájomca bez súhlasu Prenajimnatel‘a v Byte ubytuje osoby, ktoré nic sú uvedené v Pnlohe
4 Zmluvv (do toho Sa nezarátavajú návštevv kratšie ako 15dm); atebo
Xájomca a všetky osobvs nim bývajúci Sa nepnhlásia do jedného mesiaca od uzarvorenia
Zmtuvv na rn-aW pobyt v obci lKozárovce.

(g) Nájomca presta] vykonávat‘ práci, na ktorú je nájom bytu viazaný,
Qi) Nájomca prenechal Byt alebo jeho časť mému do podnájmu bez písomného súhlasu

Prenajímareľa; alebo
(i) je potrebné z dbvodu vemejného záujmu s Bytom alebo s Bytovým domoni naložit‘ tak, že

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



j) Nájomca prestat splnat‘ predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady
užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia bytového domu a

k) Nájomca hyužíva byt‘ bez súhlasu Prenajímateľa na mé účely ako na bývanie.
7.2 Nájom Bytu sa skončí uplynutím povednej lehoty, pričom výpovednň lehota je 3 (tri) mesiace a začína

ptynút‘ pt-vým dáom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved‘ doručená Nájorncovi.
7.3 K termínu skončenja nájmu je Nájomca povinný Byt uvoľtiit‘ a odovzdat‘ ho Správcovi v stave primeranom

dobe užívania, pričom zodpovedá za vzniknuté škody. Zároveň je Nájomca povinný uhradit‘ nájomné a
úhrady za plnenia poskytované s užívanim Bytu vrátane skutočných nákladov na základe ročného
vyúčtovama V zmysle článku 5. bod 5.6 Zmtuvy.

7.4 Nájomca po skončeni nájmu Byru nemá nárok na pridelenie náhradného bytu atebo inej bytovej náhrady.

8. Závereěné ustanovenia

8.1 Zinluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu Zmluv)- zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom nasledujúcim po
dni zvere)nenia Zmlun na webovom sídle Prenajímatel‘a, ktorým je internetová stránka Prcnajimateľa.

8.2 Do nadobudnuha účinnosti Zmluvy sú Zmluvné strany prejavmi svojej vóle viazané.
8.3 Zmluvu možno meiul‘, dopĺňat‘ u, alebo ju zrušit‘ len pisomne, a to na základe dohody Zmluvných strán

podpísanej Zmluvnými stranami.
8.4 V pripade, ak Sa neskór stane niektoré z ustanovení Zmluv neplatné aleho netkonarďné, nemá takáto

neplatnost‘ alebo nevvkonateľnost‘ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost‘ a vykonatelnost
osratných ustanovení Zmluvv. Zmtuvné strany sú v takomto pripade povinné bez zbytočného odkladu
uzatvorit‘ dodarok k Zmluve, ktont nahradí nept‘atné atebo nevvkonatet‘né usranovente Zniluvy tak, aby
bota véľa Znluvných strán vvjadrená v nahrádzaných usranoveniach Zmluvv zachovaná.

8.5 Zrnluvné strany sa dohodU, že na právne vztahy btižšie neupravené Zmluvou Sa pr-metane vzr‘ahujú
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona a \ZN.

8.6 Znluvné strany zhodne prehlasujú, že si Zm[uvu riadne prečir-ali, v plnom rozsahu porozumeti jej obsahu.
ktorí je pre ne dostaročne zrozumiteľný a určitÝ, že táto vvjadruje ich slohodnú a vážnu vbľu prostá
akýchkot‘vek ornytov a že táto nehota uzavretá ani v nesni, ani z-a uápadne nevýhodných podmienok
ph‘nácicli pre krorúkoľek Zrnluvnú stranu, na znak čoho ju tÝmto viastnoručne podpisujú.

8.7 Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch s tÝni, e všetky rovnopis maJú planost‘ originátu. Každá
zo zmtuvných srrán dostane po I !jednom! rovnnpisc.

Za Prenajimateľa Za Yáiomcu:

‘N

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Ing. Viliam Rybár

Bc. Já/monik2

V Kozárovciach, dúa

SLUŽBYT LEYCE

Obec Kozárovce
v zast.

konateF

Prílohy:

Súht-as starostu obce Kozárovce s uzat-vorením Zmluvy


