
NAlol\nľA ZMLuvA
Č. j. 95/2/2018

čl.1

1. PRENAJÍMATEĽ: OBEC NEDOŽERY-BREZANY
IČo: oo 318 3o2
Štatutámy zástupca: JUDr. Martin Mokri

2. NAJOMCA: Michal ĽA-, nar.
r.č.
a manžeuffl
Si]via Ľahká, r. č.
bytom: Družby 684/11/8, 97212 Nedožery-Brezany

čl.2
Predmet a rozsah zmluvy

1.  Prenajímateľ  ponecháva nájomcovi  byt  pozostávajúci  z 3  izieb,  kuchyne  a príslušenstvá,
v obci  Nedožery-Brezany.  na  u].  Družby,  číslo  domu  684/11,  podkrovie,  čĺslo  bytu  8,
ktorého vlastníkom j e Ob ec Nedožery-Brezany.

2. Pn'slušenstvo bytu je uvedené v ods.1 tohto ustanov.enia (§ 683 0bč. zákonníka):
kuchyňa, kúpel'ňa, chodba, WC

3. Opis stavu bytu (§ 686 ods.  1  Obč. zákonnka):
bez závad

čl.3
Doba platnosti a zánik

1. Byt uvedený v čl. 2 ods.1 tejto zmluvy sa prenajíma na dobu:
a/ učitú                              do 3 rokov od  o1.05.2018 do 30.04.2021
b/neučitú,

a to odo dňa podpĺsania zápisnice o odovzdĹiri a prevzatí bytu

2. Nájomný vzťah môže zaniknúť:
- písomnou dohodou zmluvných strán
- pĺsomou výpoveďou.

V písomnej výpovedi musí byť uvedená ].hota, kedy sa má nájom skončit' a to najmenej
3 mesiace tak, aby skončila ku koncu k:m`iidárnelio mesiaca.

3. Prenajíinatel' môže vypovedať nájom b}mi z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 0bčianskeho
zákonnĺka.
4.  V prípade  ukončeiiia  nájmu  je  nájomca  poviimý  vrátiť  byt  v stave  zodpovedajúcom
stavebným úpravám vykonaným so súhlasom prenajímatel'a (§ 694 0bčianskeho zákonníka).



čl.4

Výška a splatnost' nájomného a úhrady
za plnenia poskylované s užívaním bytu

1. Nájomca sa zaväzuje platiť - odo dňa podpĺsania zápisnice o odovzdaní a prevzatí bytu -
nájomné vo výške                   132,77 Eur / mesiac.

2. Nájomca sa zaväzuje platiť - odo dňa podpísania zápisnice o odovzdanĺ a prevzatí byhi -
úhradu za plneria poskytované s užívaním bytu vo výške

117,23 Eur / mesiac.
Úhrada za plnenia poskytované s uŽ1'vanĺm bytu sa platĺ mesačne zálohovo spolu s nájomným.
Pouplynutíroka-vykurovaciehoobdobia-budezálohapodľapiíslušnýchprávnychpredpisov
vyúčtovaná.
3.  Súčasťou  tejto  nájomnej  zmluvy je  evidenčný  list,  ktorý  obsahuje  výpočet  nájomného
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4.  Nájomca je  povimý  platiť  nájomné  a úhrady  za  plnenia  poskytované  s užívaním  bytu
mesačne vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, správcovi bytu.
Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu na plnenia poskytované s užívaním b)mi do 5 dní
po jej splatnosti, je povinný zaplatiť správcovi bytu poplatok z omeškania v následnej výške:

v zmysle platných predpisov.
čl.5

Práva a povinnosti z nájmu bytu

1. Práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v § 687-695 0bčianskeho zákonníka.
2. Okrem týchto práv a povinnostĺ sa zmluvné strany dohodli na nasledovných právach, resp.
povimostiach:

Nájomná zmluva neoprávňuje nájomcu premjat' byt tretej osobe.

čl.6
0sobitné ust@novenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných podmienkach:

čl.7
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou fomou a so
súhlasom zmJuvných strán.
2. Pokiaľ táto nájomná zmluva neobsahuje bližšie ustanovenia, vzťahujú sa na nájomný vzťáh
prĺslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3.   Nájomná   zmluva   sa   vyhotovuje   v 2   exemplároch,   pričom  jeden   exemplár   obdrží
prenajímateľ, ajeden exemplár obdrží nájomca.

V Nedožeroch-Brezanocfl dňa 26.3

prenajímateľ nájomca


