
Nájomná zmluva č. 8/2021

uzatvorená v zmysle $ 663 a nasl. občianskeho zákonnika

A

Názov:

Sídlo:

lČo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

ČÍslo účtu:

(d'alej len,,PREIIAJíMITEĽ")

Meno Priezvisko:

Rodné priezvisko

nar.:

trvale bytom:

(ďalej len ,,NÁ.loĺvlcĺ ")

1.1

1.2

1.3

Zmluvné strany:

obec Klokoóov
Klokočov 962, 023 22 Klokočov

00 314 048

Jana Foldinová - starostka obce

ČsoB, a. s.

IBAN: SK78 7500 0000 0040 2895 4752

1.4

1.5

'1.6

Adam Janešík

Kornica 023 22 Klokoiov

Zmluvné strany uzavre|itúto zmluvu o nájme bytu

Čl. ĺ
Vymedzenie pojmov

Pod bytom sa rozumie byt vo vlastníctve prenajímatel'a nachádzajúci sa v Klokočove v obytnom
dome súpisné č. č. bytu na poschodĺ, v katastrálnom území Klokočov pozostávajÚci
z2 izieb a týchto ďalších miestností: kuchyne a prĺslušenstva zapísaný na okresnom úrade v
Cadci, katastrálny odbor, zapísaný na LV č. 1876'
Príslušenstvom bytu sa rozumie vedľajŠie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom
uŽÍvali najmä kÚpeľňa, WC, predsieň, sklad'
Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné uŽívanie
a slúŽia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sÚ umiestnené mimo domu. Takýmito
zariadeniami sÚ najmä spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné,
kanalizačné, elektrické, telefÓnne ,plynové prípojky a čistička odpadových VÔd (Čou.
Spoločnými časťami domu sa podľa zákona rozumejÚ časti domu, v ktorom sa byt nachádza
nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sÚ určené na spoločné uŽĺvanie
Plneniami spojenými s uŽĺvanÍm bytu sú plnenia poskytnuté za účelom riadneho uŽívania bytu
a to dodávka elektrickej energie spoločných priestorov a Čov.
ostatné platby ako dodávka elektrickej energie v byte, Vodné, stočné, odvoz TKo a podobne je

nájomca povinný uhrádzat'dodávatel'ovi, s ktoým nájomca uzavrie zmluvu na vlastné náklady.



1.1

er"o.3l'i'ruuy.

Predmetom tejto zmluv_y je odplatné prenechanie bytu s prísluŠenstvom a zarĺadenÍm bytu, ako ispolu so spoločnými časťami a spoločnými zariaóeniaňi oyŇeno domu, prenajímateľom dodočasného spoločného uŽívania nájomcoúi .

ct.3
Práva a povinnosti zmluvných stľán.

Prenajímatel' sa zaväzuje najmä:
- prenechat' byt tak ako stojí a leŽí spolu so spoločnými zariadeniamĺ domu a spoločnými časťami

domu a zariadením bytu nájomcovi .

- nerušit'nájomcu v riadnom uŽívaní bytu
- vykonat'raz mesačne zúčtovanie plnéní poskytnutých s uŽívaním bytu- pri prenechanĺ bytu do^uŽívania ako i pri st<oneení nájomného vzťáhu je povinný vykonať odpismeracích zariadení. odpis meracích zariadení je povinný prenajĺmaieľ vyŕonať spravidla

mesačne, najmenejvšak raz ročne.
_ Prenajímatel' je povinný do 3 dní od uzavretia tejto zmluvy vypratať byt a umoŽniť nájomcovi

neruŠené uŽívanie bytu
- Prenajímatel' po ukončenĺ nájmu v Zmysle zmluvy o nájme' vráti nájomcovi disponibilný

zostatok finančnej zábezpeky a to spolu s úrokmi plynúcimi zjej uloŽenia v'bankovom ústave- v prípade skončenĺa' lalľu bytu pred uplynutím účinnosti zmlúvy o poskytnutĺ podpory formou
úveru uzavretej medzi obcou Klokočov ä Šrng, bude nájomcoúi vŕatená ĺinanená zábezpeka
zniŽená o prípadné nedoplatky nájomcu

_ náj9mc9 má právo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy pri dodrŽaní povinnosti
vyplývajúcich z nájmu bytu

Nájomca sa zaväzuje najma:
- platiť prenajímatel'ovi nájomne a úhrady spojene s uŽívaním bytu podl'a tejto zmluvy- uhradiť pred podpisom. nájomĺej zmluvy na osobitný účet obcä Kiokoeov tinančnú iábezpeku

za.uŽívanie bytu vo výške nájomného za 3 mesiaôe. Lehota na zloŽenie finančnej zábezpeky
nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpisom zmluvy. Finančná zábezpekä
za uŽĺvanie bytu bude po dobu účinnosti vedená na osobitnom účte obc-e rlotočov a mÔŽe byťpouŽitá na Úhradu nákladov na údžbu a prípadne opravy porúch ako aj škÔd spÔsooen1ión
nájomníkom resp. jeho rodinnými príslušnĺkmi na byte a spotóenych priestórocn poéas uŽívania
bytu, alebo na úhradu dlŽných platieb spojenýcň suŽívaním-nytú. rrito unäou je moŽné
realizovať len v odÔvodnených prípadocň ila základe pĺsómnej Žiadostĺ ňajomnĺka
o preÚčtovanie z jeho finančnej zábezpeky, maximálne však dovýšky piatieb za tri kalendárne
mesiace

- predmet prenájmu uŽÍvať tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu ani nadmernému
opotrebenĺu

- predmet prenájmu alebo jeho čast'neprenechať do podnájmu tretej osobe
- vykonávat'drobné opravy v byte a drobnú údrŽbu bytu na svoj účet a svóie náklady_ vykonať odstránenie zävad a poŠkodení v dome álebo v býte spÔsobéných nájomcom alebo

tretĺmi osobami na vlastné náklady. Ak sa tak nestane má preňajímateľ právo odstrániť tieto
závady po predchádzajÚcom upozornení na vlastné náklady'sam ä poŽadovať ich náhradu od
nájomcu

- nevykonávať v byte .Žiadne stavebné úpravy ani zmeny v byte bez sÚhlasu prenajímateľa.
V prÍpade udelenia súhlasu prenajímateľa neňá nájomca právo na Úhradu nákladov sÚvisiacich
so stavebnou Úpravou alebo zmenou v byte.

- nepoškodzovat'zariadenie bytu a súčasne so starostlivosťou riadneho hospodára opatrovat'- umoŽniť prenajímateľovi 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. Prenajímateľ je povĺnný upozornit' nájomcu na zamýšl'anú kontrolu aspon d-en
vopred.

1

2



_ počas doby, kým bude zachovaný nájomný charakter bytov, umoŽní nájomca vstup do bvtuzamestnancom Ministeľstva dopravy a výstavby sR, ŕra;jter'o stavebného ĺr"ou u zli''äa iných kontrolných orgánov s ciel'om výkonu kontioly tecnnicténo stavu bytu'- vypratať byt ihned'ku dňu skončenia nájmu.
- Nájomca bytu, ak má z_áujem o opakóvané uzavretie nájomnej zmluvy , je povinný najmenejdva mesiace pred skončením jej platnosti poŽiadať obetný úiad v t<iokóeove o opakované

uzavretie nájomnej zmluvy.
- Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej náhradypri skončení nájmu, uplynutím doby nájmu, ani pri skončenĹ ňajmu z akéhokoľvek dÔvodu.

ct.4
Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu.

1' Nájomca sa zaväzuje platiť za uŽívanie predmetu nájmu prenajímateľovi nájomné vo výške
122,41€ mesačne a plnenia spojene s uŽívaním bytu nasteJovne:
_.el-ektrická energia spoločných priestorov a čĺstiarne odpadových vÔd vo výške 5,00 € mesačne.
Unrada za elektrickú energiu spoločných priestorov domu á čistĺarne odpadových vÔd (Čoy; saplatí mesačne zálohovo. Po uplynutí-roka budú zálohové platby vyúčtované'looľa sŔutoenycň
nákladov na elektrinu spoločných priestorov a Čov a nákladov na 

-odvádzanie 
odpadove; vóoý

z domácnostĺ (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 splatne k 15. dňu v príslušnom mesiaci
a platísa na účet prenajÍmatel'a obci Klokočov:
Bankové spojenie : ČSoB, a. s., č. Účtu: IBAN: sK78 75oo oooo oo4o 2895 4752,VS: í2

4. Súčast'ou tejto nájomnej zmluvy je evidenčný list , ktoný obsahuje výpočet nájomného a úhrady
z plnenĺa, ktore súvisí s uŽívaním bytu.
Evidenčný list vyhotovuje správca býtu: obec Klokočov a to v súlade s platnou úpravou.

@3-Z..' anlká inez1Platením=!áiomn'9ho a platieb spoiených s uŽívaním bvtu dva po sebe

kvvprataniu bvtu prvýdeň posp

2. Nájomca aj prenajímateľ mÔŽu ukončiť nájomný vzťah písomnou výpoved'ou. Prenajímateľ mÔŽe
dat'výpoveď iba z dÔvodov podľa $ 711 oZ v znéní neskorŠích predpilov.3' Nájomná zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby'4. Výpovedná doba je trojmesačná.

5. Výpovedná doba začĺna plynúť nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, kedy výpoveď bude
druhej zmluvnej strane doručená.

čl. s
Skončenie nájmu

1. Táto nájomná zmluva zaniká:_ uplynutím doby na ktorú bola dojednaná- písomnou výpoved'ou
- dohodou strán

cl.6
Doba nájmu

1. Nájomný vzt'ah sa uzatvára na dobu určitÚ od 03.11.2o2,| do02.11.2022



čl.l
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.2' V prĺpade ak bude nájomca v omeŠkanĺ s platenĺm nájomneho a platieb spojených s uŽívanírn bytupo dobu dlhšiu ako.je 15 dnĺ mÔŽe prenajímatel'od tejĺo zmluvy odstúpiť. odituienĺm oo zmluvytá
- zmluva ruší od počiatku a nájomca je poúinný vypratát'nehnuteľnosť.3' Táto zmluva nadobúda platnosť on-oň podpisanĺa obidvomi zmluvnými stranami a Účinnosť dňom

nas1edujÚcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajÍmateľa (www.klokocov.sk) a tovsúlade s ustanovením $ 47a ods.1 zák' č.546/2010 Z.z'.,'ktoýÁsa oopÍna oueiansry?íŕonnĺt<
v spojenÍ s ust. $ 5a zák' č. 211t2ooo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a dopĺnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

! Táto zmluva je vyhotovenáv 2 vyhotoveniach , z ktoných kaŽde predstavuje originál'5' Zmluvne strany prehlasujú Že túto zmluvu. si prečítaii, jej obsaĹru porozúmelĺ á na znak sÚhlasu ju
podpisujÚ' Súčasne prehlasujú, Že túto zmluvu uzatvárájú stobodne, váŽne a bez omylu a Že im nie
sú známe skutočnosti, ktore by navodzovalitieseň alebonápadne nevýhodné podmieňky.

V Klokočove dňa 03.'l 1 .2021

)

Prenajímatel' $ájomca


