
Nájomná zmluva č. 1/2021

uzatvorená v zmysle $ 663 a nasl. občianskeho zákonnÍka

Názov:

Sídlo:

lČo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(d'alej len,,PREN.AJĺMATEĽ,,)

A

Meno Priezvisko:

Rodné priezvisko:

nar.:

trvale bytom:

(ďalej len ,,NÁJoMcA ")

1.1

1.2

1.3

Zmluvné strany:

obec Klokočov
Klokočov 962,023 22 Klokočov
00 314 048

Jana Foldinová - starostka obce
OTP banka

IBAN: sK39 5200 0000 oooo 0879 638í

Monĺka Perďochová

023 54 Turzovka

BIC: OTPVSKBX

1.4

1.5

1.6

Zmluvné strany uzavrelĺtÚto zmluvu o nájme bytu:

čl. ĺ
Vymedzenie pojmov

Pod bytom sa rozumie byt vo vlastníctve prenajímateľa nachádzajúci sa v Klokočove v obytnomdome sÚpisné l poschodí, v katastrálnom Území Klokočov pozostávajúciz2izieb a príslusenstva zapísaný na okresnom úrade v Čadci, katastrálny odbor, zapísaný naLVč.1876.
Príslušenstvom bytu sa. rozumie vedl'ajŠie. miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom
uŽiva\i najmä kúpel'ňa, WC, predsieň, sklad.
Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktore sÚ určené na spoločné uŽívanie
a slúŽia výlučne tomuto d9mu, a to aj v prípade, ak sÚ umiestnené mimo 

'domu. 
Takýmitozariadenjami sú najmä spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné,kanalizačné, elektrické, telefÓnne ,plynové prípojký a čistička oáó"oouýdň "il (bôV'.'

Spoločnými čast'ami domu sa podla zákona rožumejÚ časti domu,'vktorom sa byt nachádza
nevyhnutne na jeho podstatu a bezpečnost'a sú určené na spoločné uŽívanie
Plneniami spojenými s.uŽívaním bytu sÚ plnenia poskytnute za účelom riadneho uŽívania bytu
a to dodávka elektrickej energie spoločnýcň priestorov á Čov.
ostatne platby ako dodávka elektrickej éneigĺe v byte, vodné, stočné, odvoz TKo a podobne je

nájomca povinný uhrádzat'dodávatelĹvl, s Ŕtonim na1omca uzavrie zmluvu na vlastné náklady.
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cl.2
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatné prenechanie bytu s prísluŠenstvom a zariadením bytu, ako i

spolu so spoločnými časťami a spoločnými zariadeniami bytového domu, prenajímateľom do
dočasného spoločného uŽívania nájomcovi

ct.3
Práva a povinnostizmluvných strán

Prenaj ímatel' sa zaväzuje najmä:
- prenechať byt tak ako stojí a leŽí spolu so spoločnými zariadeniami domu a spoločnými čast'ami

domu a zariadenĺm bytu nájomcovi .

- nerušiť nájomcu v riadnom uŽívaní bytu
- vykonať raz mesačne zúčtovanie pĺnení poskytnutých s uŽívaním bytu
- pri prenechaní bytu do uŽívania ako i pri skončení nájomného vzt'ahu je povinný vykonat'odpis

meracích zariadeni. odpis meracích zariadenĺ je povinný prenajímateľ vykonať spravidla
mesačne, najmenejvšak raz ročne.

- Prenajímateľ je povinný do 3 dnĺ od uzavretia tejto zmluvy vypratat' byt a umoŽnit' nájomcovi
nerušené uŽívanie bytu

- Prenajímateľ po ukončení nájmu v Zmysle zmluvy o nájme, vráti nájomcovi disponibĺlný
zostatok finančnej zábezpeky a to spolu s úrokmi plynÚcimi z jej uloŽenĺa v bankovom ústave

- v prĺpade skončenia nájmu bytu pred uplynutím účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory formou
úveru uzavretej medzi obcou Klokočov a ŠrRg, bude nájomcovi vrátená finančná zábezpeka
zníŽená o prípadné nedoplatky nájomcu

- nájomca má právo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy pri dodrŽaní povinnosti
vyplývajúcĺch z nájmu bytu

Nájomca sa zaväzuje najmä:
- platiť prenajímateľovi nájomné a úhrady spojené s uŽívaním bytu podľa tejto zmluvy
- uhradiť pred podpĺsom nájomnej zmluvy na osobitný Účet obce Klokočov Íinančnú zábezpeku

za uŽívanie bytu vo výške nájomného za 3 mesiace. Lehota na zloŽenie fĺnančnej zábezpeky
nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpisom zmluvy. Finančná zábezpeka
za uŽívanie bytu bude po dobu účinnosti vedená na osobitnom účte obce Klokočov a mÔŽe byt'
pouŽitá na úhradu nákladov na údrŽbu a prípadne opravy porúch ako aj škÔd spÔsobených
nájomníkom resp. jeho rodinnými príslušníkmi na byte a spoločných priestoroch počas uŽívania
bytu, alebo na úhradu dlŽných platieb spojených s uŽĺvaním bytu. Túto úhradu je moŽné
realizovať len v odÔvodnených prĺpadoch na zäklade písomnej Žiadostĺ nájomníka
o preúčtovanie z jeho finančnej zábezpeky, maximálne vŠak do výšky platieb za tri kalendárne
mesiace

- predmet prenájmu uŽívat' tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu ani nadmernému
opotrebeniu

- predmet prenájmu neprenechať do podnájmu
- vykonávať drobné opravy v byte a drobnú ÚdrŽbu bytu na svoj Účet a svoje náklady
- vykonať odstránenie závad a poškodení v dome alebo v byte spÔsobených nájomcom alebo

tretími osobami na vlastné náklady. Ak sa tak nestane má prenajĺmatel' právo odstránit'tieto
závady po predchádzajúcom upozornení na vlastné náklady sám a poŽadovat'ich náhradu od
nájomcu

- nevykonávať v byte Žiadne stavebné úpravy ani zmeny v byte bez súhlasu prenajímatel'a.
V prípade udelenia súhlasu prenajímateľa nemá nájomca právo na úhradu nákladov súvisiacich
so stavebnou úpravou alebo zmenou v byte.

- nepoškodzovat zariadenie bytu a súčasne so starostlivosťou riadneho hospodára opatrovat'
- umoŽniť prenajímatel'ovĺ vstup do bytu za Účelom kontroly. Kontrola predmetu prenájmu sa

vykoná za účelom, či sa predmet nájmu uŽĺva v súlade s touto zmluvou alebo obvyklým
spÔsobom. Prenajímatel' je povinný upozorniť nájomcu na zamýšl'anú kontrolu aspoň deň
vopred.
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_ počas doby' kým-.bude zachovanÝ náJ9mný.charakter 
!vto.v,. umoŽní nájomca vstup do bytuzamestnancom Ministerstva doprävy a vyštavby SŔ, ŕr"j.reno stavebného úradu v Žilĺnea iných kontrolných orgánov s ciéľom'výkoíu.ŔŇŕol/i".nňi"reno stavu bytu.- vypratat' byt ihned' ku dňu skončenia najmu. 

--- -'J 'ÝÝl !t l

- Nájomca bytu' ak má zpujem o oRa.|óvané g3v1etie- nájomnej z1lu.yy , je povinný najmenej
Í):"ľJ:'i:Ĺĺfĺ 

"'*"ňĺm 

jej ilatnosti poziaoai onääny uŕao u x'loŔó;ol,á o ôpaŕovane
_ Nájomca nájomného bytú nemá nárok na pridelenĺe náhradného bytu-ani inej bytovej náhradypri skončenĺ nájmu, uplýnutím ooby najmu, ä.i ň;k;;ääina;mu z akéhokol,vek dôvodu.

Nájomné a úhrada r" p,n"č#"pojené s uŽívaním bytu'
Nájomca sa zaväzuie platit''za uŽívanie predmetu 

'nájmu 
prenajímatel,ovi nájomné vo výške111,36 € mesačne ä pIne-nia spojeňJ š lzlvanĺm bytu nasledovne:

-. elektrická energia spoločnýclr pŕĺestorw a e istiarnä óJp"o""y"n vÔd vo výške í 0,00 € mesačne'Uhrada za elektrickĺ energiu dpoloenycn' priestorov d;m; ä óistiarne odpadových vod (Čoy; saplatí mesačne zálohovo ňo uplynutĺ'iótá ouoĺ .zalônäG pĹtov vyúčtovane pod1a skutočných

iilniľJ.J.l'rj:[Ľ!:"'ľ""[äľÁ 
priesiorov a Čov 

" 
naLl"ääu na odvádzanĺe odpadove; vóoý

ffi;';"mného 
je zahrnutý aj poplatok do fondu prevádzky aúdrŽby a opráv a adminĺstratívne

Nájomné spolu s plnenĺami spojenýmĺ s uŽívanĺm bytu je splatné k í5. dňu v prísluŠnom mesĺacia platísa na účet prenajímateľá oĹci xtókočov:
Bankové spojenie : oTP banka, č. účtu: IBAN: sK39 52oo oooo oooo 0879 6381 B!C: .TPVSKBXVS: í0 vvwv vvvl, uo'v oor1 ó!U

Súčast'ou tejto nájomnej zmluvy je evidenčný list , ktoý obsahuje výpočet nájomného a Úhradyz plnenĺa, ktore súvisís uzĺvanĺm bytu.
Evĺdenčný list vyhotovuje správca býtu: obec Ktokočov a to v sÚlade s platnou Úpravou.

čl. s
Skončenie nájmu

1. Táto nájomná zmluva zaniká:
- uplynutím doby na ktorÚ bo|a dojednaná- písomnou výpoveďou- dohodou strán

ct.6
Doba nájmu

2.

3.

4.

n

2' Nájomca aj prenajímatel' mÔŽu ukončit'ĺéjomný vzt'ah písomnou výpoved,ou. Prenajímatel, mÔŽedat'výpoveď iba z dÔvodov.podľa $ 711 oZ'v 
'nénĺ 

neixJrsĺcn preopisov.9 Nájomná zmluva 37ix.a uplynutím-výpovednej doby. 
_- '- -'-

! Výpovedná doba je trojmesáčná. ''5' Výpovedná doba- začína plynúť nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, kedy výpoved, budedruhej zmluvnej strane doruéená.

1 Nájomný vzt'ah sa uzatvára na dobu určitú od o5.o1.2o21 do 04.01.2022



1.

2.

3.

Táto zmluva sa uzatvára na d

čl.l
Spoločné a záverečné ustanovenia

obu určitÚ.
V prípade ak bude nájomca ý omeškaní s platením nájomného a platieb spojených s uŽÍvaním bytupo dobu dlhšiu ako je 'ĺ5 dní mÔŽe prenajímatel'od tejto zmluvy odstÚpit' odstÚpe ním od Žmluvy sazmluva ruŠíodpočiatku a nájomca je povinný vyp ratat' nehnutel'nost'Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnost' dňomcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa atov sÚlade s ustanovením $ 47a ods.1 zák. č,. 546t2o1O Z. z. , ktorým sa ňa občĺanskyzákonníkv spojení s ust. g 5a zák. č. 211ĺ2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám aozmenea doplnení n iektoných zákonov v znení neskoršíchpredpĺsov
Táto zmluva vyhotoveniach , z ktoných kaŽde predstavu je origináĺ.

4
5 Zmluvné strany

je vyhotovená v 2
prehlasujÚ Že tÚto zmluvu si prečítali, jej obsahu meli a na znak súhlasu juporozupodpisujú Súčasne prehlas ujÚ, Že tÚto zmluvu uzatvára1ú slobodne, váŽ ne a bez omylu a Že im niesú známe skutočnostĺ, ktore by navodzovali tieseň a|ebo nápadne nevýh odne podmienky

V Klokočove dňa O5.O1.2021

Prenajímateľ Nájomca

nasledujú


