
Nájomná zmluva č. 5/2021

uzatvorená v zmysle $ 663 a nasl. občianskeho zákonníka

A

Názov:

Sídio:

lČo:

ZastÚpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(d'alej len,,Pneľĺ.límlĺeľ")

Meno Priezvisko:

Rodné priezvisko

nar.:

trvale bytom:

(d'alej len ,,NÁĺouce ")

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

, Zmluvné strany:

obec Klokočov
Klokočov 962,023 22 Klokočov
00 314 048

Jana Foldinová - starostka obce
ČsoB, a. s.

IBAN: SK82 7500 00OO 0040 2B9S 4680

Michal Chochrun

Podvysoká . 023 57

Zmluvné strany uzavrelitÚto zmluvu o nájme bytu:

Čl. ĺ
Vymedzenie pojmov

Pod bytom sa rozumie !v! vo vlastníctve prenajímatel'a nachádzajúci sa v Klokočove v obytnomdome sÚpisne č. 129o.": ov|u 10 na2. poschodí, vkatastrálnom území Klokočov pozostávajúci
<^1-i1PY ?.. týchto ďalŠích miestností: kuchyne a prísluŠenstva zapísaný na okresnom úrade v
!;aocl' Katastrálny odbor, zapísaný na LVč' .ĺ876.
Príslušenstvom bytu sa. rozumĺe vedľajŠie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytomužívali najmä kúpel'ňa, WC, predsieň. Kbytu prislúcha pivnica.
Spoločnými zariadenĺami domu sa rozumejú zariadenĺa, ktoré sÚ určené na spoločné uŽívanie
a slÚŽia výlučne tomuto dgTu, a to aj v prípade, ak sÚ umiestnené mimo domu. Takýmĺtozariadenjami sÚ najmä spoločné televízňe antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné,kanalizačné, elektrické, telefónne ,plynové prĺpojký a čistĺčka oápaoouýcr' 

"óo 
ĺeoýĺ.'Spoĺočnými čast'ami domu sa podľa zákona ŕožumejú časti domu,-vktorom sa'oyt nachádza

nevyhnutne na jeho podstatu a bezpečnost'a sú určená na spoločné uŽívanie
Plneniamĺ spojenými s.uŽívaním bytu sÚ plnenia poskytnuté za Účelom riadneho uŽívania bytu
a to dodávka elektrickej energie spoločných prĺestorov á Čov
ostatné platby ako dodávka elektrickej ôneŕgie v byte, vodné, stočné, odvoz TKo a podobne je

nájomca povinný uhrádzať dodávatefuvĺ, s Ŕton7m naiomca uzavriezmluvu na vlastné náklady.



1.1

Čl. z
Predmet zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je odplatne preneehanĺe bytu s prísluŠenstvom a zariadením bytu, ako ispolu so spoločnými čast'ami a spoločnými zarĺaóenĺami bytového domu, prenajímateľom dodočasného spoločného uŽívania najomcoúi .

čl. s
Práva a povinnosti zmluvných strán.

Prenajímatel' sa zaväzuje najmä:
- prenechať byt tak ako stojí a leŽí spolu so spoločnými zariadeniami domu a spoločnýmĺ čast'amĺ

domu a zariadením bytu nájomcovi.
- neruŠiť nájomcu v riadnom'uŽívaní bytu
- vykonať raz mesačne zúČtovanie plnení poskytnutých s uŽívaním bytu- pri prenechaní bytu.do^uŽívania ako ipri stoňeení nájomného vzťáhu je povinný vykonať odpĺsmeracích zarĺadení. odpis meracĺch zariadení je povinný prenajímaiel' vyŕonäľ spravidla

mesačne, najmenejvŠak raz ročne.
_ Prenajímatel' je povĺnný do 3 dní od uzavretia tejto zmluvy vypratat' byt a umoŽnit' nájomcovi

nerušené uŽívanie bytu
_ Prenajímateľ po ukončení nájmu v Zmysle zmluvy o nájme, vrátĺ nájomcovi dĺsponibilný

zostatok finančnej zábezpeky a to spolu s Úrokmi plynúcimi ž iq unzenĺa v'bankovom ústave- v prípade skončenia.l"ľu bytu pred uplynutím účinnosti zmlúvy o poskytnutí podpory formou
úveru uzavretej medzi obcou Klokočov a ŠrRg, bude nájomcovĺ vŕatená finančná zábezpeka
zníŽená o prípadné nedoplatky nájomcu

_ náj9mca má právo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy pri dodÉaní povinnosti
vyplývajúcich z nájmu bytu

Nájomca sa zaväzuje najmä:
- platiť prenajímateľovĺ nájomne a úhrady spojené s uŽÍvaním bytu podl'a tejto zmluvy_ uhradit' pred podpisom. nájomnej zmluvy na osobitný účet obc'e Kiokoeov iinančnÚ 

'zabezpeku
za uŽívanie bytu vo výŠke nájomného za 3 mesiaôe. Lehota na zloŽenie finančnej záb,ezpeky
nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dnĺ pred podpisom zmluvy' Finančná zabezpeka
za uŽíuanie bytu bude po dobu účinnostĺ vedená na osobĺtnom účte obce t<lot<očov a mÔŽe byt'pouŽitá na úhradu nákladov na ÚdrŽbu a prípadne opravy porúch ako aj škÔd spÔsooenyón
nájomníkom resp. jeho rodinnýmĺ príslušníkmi na byte a sp'oloenych priestóroch poČas uŽívania
bytu, alebo na Úhradu dlŽných platieb spojenýcň s uŽĺvaním-bytu. TÚto úhradu je moŽné
realizovať len v odÔvodnených prípadocň ha základe písómnej Žiadosti ňájomníka
o preÚčtovanie z jeho finančnej zabezpeky, maximálne vŠak do výšky piatieb za tri kalendárne
mesiace

_ predmet prenájmu uŽívať tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu ani nadmernému
opotrebeniu

- predmet prenájmu alebo jeho časť neprenechat'do podnájmu tretej osobe- vykonávať drobné opravy v byte a drobnÚ údrŽbu bytu na svoj účet 
" 

suó1" náklady
_ vykonať odstránenie závad a poŠkodení v dome älebo v býte spÔsobóných nájomcom alebo

tretími osobami na vlastné náklady. Ak sa tak nestane má prenajímateľ právo odstrániť tieto
závady po predchádzajÚcom upozornení na vlastné náklady'sám á poŽadovať ich náhradu od
nájomcu

_ nevykonávať v byte Žiadne stavebné Úpravy ani zmeny v byte bez súhlasu prenajímateľa.
V prípade udelenia súhĺasu prenajímateľa nemá nájomca právo na Úhradu nákladov sÚvisiacich
so stavebnou Úpravou alebo zmenou v byte'

- nepoškodzovať zariadenie bytu a súčasne so starostlivost'ou riadneho hospodára opatrovat'- umoŽnit' prenajímatel'ovi vstup do bytu za Účelom kontroly. Kontrola pŕedmetu prenájmu sa
vykoná za účelom, či sa predmet nájmu uŽíva v súlade s touto zmluvou alebo obvyklým
spÔsobom. Prenajímatel' je povinný upozorniť nájomcu na zamýŠľanú kontrolu aspoň ďen
vopred.

2



- počas doby, kým bude zachovaný nájomný charakter bytov, umoŽní nájomca vstup do bvtuzamestnancom Ministeĺstva dopravy a vyštavby sR, ŕrajského stavebného ĺr"ál u zĺinäa iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontŕoly techniikeho stavu bytu._ vypratat'byt ihned'ku dňu skončenia nájmu'
- Nájomca bytu, ak má záujem o opakóvané uzavretie nájomnej zmluvy , je povinný najmenejdva mesiace pred skončením jej platnosti poŽiadat' obecný úŕad v rioróeove o opakovanéuzavretĺe nájomnej zm luvy.
- Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani ĺnej bytovej náhradyprĺskončení nájmu, uplynutím doby nájmu, anĺ pri skončenínájmu z akéhokolVek dÔvodu.

2- Nájomca aj prenajímateľ mÔŽu ukončit'nájomný vzťah písomnou výpoved'ou. Prenajímateľ mÔŽe
dat'výpoveď iba z dÔvodov podl'a s 711 oz v znání neskorších predpisov.3. Nájomná zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby.

4. Výpovedná doba je trojmesačná.
5. Výpovedná doba začína plynút' nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, kedy výpoved' bude

druhej zmluvnej strane doručená.

cl.4
Nájomné a úhrada za plnenia spojené s uŽívaním bytu.

1' Nájomca sa zaväzuje platit' za uŽívanie predmetu nájmu prenajímatel'ovĺ nájomné vo výŠke70,20€ mesačne a plnenia spojené s u)ívaním bytŕnasiedovne:
-,elektrická energia spoločných priestorov a čistĺaňe odpadových vÔd vo výške í0,00 € mesačne.
Uhrada za elektrickÚ energiu spoločných priestorov domu á čistiarne odpaoov1icn 

"Ôd- 
(óôy'."platí mesačne zá]ohovo. Po uplynutí roka budú zálohové platby vyučtävane'podl'a skutočnýchnákladov na elektrinu sľol911i.cn priestorov a Čov a nákladov na'odvádzanie odpadove.i vóoy

z domácnosti (nákladov na Čov;.2' V cene nájomného je zahrnutý aj poplatok do fondu prevádzky a ÚdrŽby a opráv a administratívne
poplatky.

3' Nájomné spolu s plneniami spojenými s uŽívaním bytu je splatné k 15' dňu v príslušnom mesĺaci
a platísa na Účet prenajĺmatel'a obci Ktokočov:
Bankové spojenie : Čsoe, a. s' č. Účtu: IBAN: sK82 75oo oooo oo4o 2895 4680 VS: í0

4. Súčast'ou tejto nájomnej zmluvy je evĺdenčný list , ktoý obsahuje výpočet nájomného a Úhrady
z plnenia, ktoré sÚvisís uŽívaním bytu.
Evidenčný lĺst vyhotovuje správca bytu: obec Ktokočov a to v súlade s platnou úpravou.

čl. s
Skončenie nájmu

1. Táto nájomná zmluva zaniká:
- uplynutím doby na ktorÚ bola dojednaná- písomnou výpoved'ou_ dohodou strán

lľEYa zaniká inez1Platením,Táiom!Ého a platieb .sooienÝch s uŽívaním bvtu dva po sebe
idÚee- megiace anáioľga oáva
k vvprataniu bvtu prvÝ deň po sptatno o.

ct.6
Doba nájmu

1 ' Nájomný vzťah sa uzaÍvára na dobu určitÚ od 23.07 .2021 do 22.07.2022



čl.z
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú
2. V prípade ak bude nájomca v omeškaní s platením nájomného a platieb spojených s uŽívaním bytupo dobu dlhšiu ako je 15 dní mÔŽe prenaiímatel' od tejto zmluvy odstúpiť odstúpením od zmluvy sazmluva ruŠíod počiatku a nájomca je povĺnný vypratať neh nutel'nost'3. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania obidvomi zmluvn ými stranami a účinnosť dňomnasledujÚcĺm po dni jej zverejneniä na webovom sídle prenajímateľa ato

v sÚlade s ustanovením $ 47a ods.1 zá k. č. 54612010 Z. z.., ktoým sa ňa občiansky zákonník
v spojení s ust. $ 5a zák. č. 211 12000 Z. z. o slobod nom prístupe kinformáciám aozmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov

4
5

Táto zmluva je vyhotovená v 2
Zmluvné strany prehlasujÚ Že tÚto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak sÚhlasu

iach , z ktoých kaŽdé predstavuje originál

Ju

vyhotoven

podpisujÚ. Súčasne preh lasujú, Že tÚto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne abez omylu a Že im nie
sÚ známe skutočnosti. ktore by navodzovali tĺeseň alebo nápadne nevýhodné podmienky

V Klokočove dňa 23.07.2021

.../.
Prenajíma{el' Nájomca


