
Zmluva o nájme by tu

u7avretá podl'a § 66J a nasl.( )bčianskeho zákonníka medzi

žvyuvN Ý M l sTRAN4l4-lj

Prenaiimatel':

OBEC:
so sídlom:
ZaStúpená:

IČo:
číslo írčtu:

Bankové spojenie:

Náiomca:

Meno a priezvisko : Radoslava Majerčák
r. č.

trvale bytom : Važec 1032

'lomáš Maierčák
r, č.
Y ažec |032

v A,ŽEC.
Na Harte l9. Važec
Ing. Milan l,ištiak
po-verený výkonom funkcie zástupcu starostu obce Važec

003 l5842
23923342l0200
VÚB - Liptovský Hrádok

Článok L

PR ,DMET NÁJMU

Predmetom nájmu je byt č. 5L - vchod A v BYTOVOM DOME súp, číslo: 1032,

Užívanie bytu v zmysle ustanovení zákona č.443/2010 Z.z, v platnom zneni sa považuie

za sociálne bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov a obec postupuje pri

poskytovaní bytu podl'a tohto zákona.

Celková podlahová plocha bytu je ó6,l4 rn2.

Byt pozostáva z 3 obytných miestnostÍ.

Piísiušenstvom je chodba. kuchyňa. kornora. sociálne zariadenie,

Vybavenie bytuje štandardné a ieho súčast,ou sú základné zriaďovacie predmety plynov1,

kótoI s ohreuom vody, kuchynská linka. sporák podl,a platných právnych predpisov

a v1 bavenie sociálneho zariadenia.

2. Prenajímatel' ponecháva nájomcovi byt do užívania v opakovanom nájme

na Čas urČif} od 01. 04.202l - 30.09, 202l ( vrátane )

V prípade dodržania podmienok uvedených vo všeobecne a osobitne závázných

právnych predpisoch. naj má:

- Občiansky zákonník Árajmá paragraf 7l1l
- Zákon o životnom minime č.60t /2003 Z. z. v platnom znení
_ Zákon NR SR č.443/20l0 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

v platnom znení



- z-ásady o podmienkach nájmu. kritérií a postupe pridel'ovania nájomných bytov v bytových
domoch vo výlučnom vlastníctve obce važec má nájomca právo na opakované uzávretie
zmluvy o nájme bytu na čas. určitý, na základe písornnej žiadosti doručenej na obecný úrad
na.|nrenej tri mesiace pred ukončením zmluvy, s pre<iloiením potvrdenia o"vliSke príjmu
všerkých členov spoločnej domácnosti. za predchádzajítci kaléndárny rok. lrenajimáter sa
k žiadosti vyjadrí bezodkladne.

3, S nájomcom budú byt uživat':
z Luboš Levocký, r.č.
- f imur Maierčák, r.č.

4, Popri práve uživat'byt č. 5L ajeho príslušenstva. má nájomca právo užívat.spoločne
priestory a zariadenia domu spojené s užívaním bytu, s individuálnou aj spoloěnou
kolektívnou zodpovednost'ou za ich stav v prípade znečistenia a postoáenia.

5. Byt vrátanejeho príslušenstva a vybavenia /inventár/ prenaj ímatel' odovzdáva a nájomca
preberá v užívania schopnom stave na základe opisu v piísluůnej zápisnici, poturffi"
podpisom zmluvných strán. pri skončení nájmu.je postup rounaky. uiaun. oápi.u riuu'ou
nteračov médií.
ó. Nájomca je oprávnený predmel nájmu užívať len na bývanie. Nájomca je povinný
umožnit'za jeho prítomnosti prenaj ímatel'ovi vÝkon práva kontrolý, ei saLyi uziva
riadnl m spósobom, 

Clárrok lt.
Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu

l. Nájomné sa stanovuje podI'a platných cenových predpisov a to najmá Opatrenia
MF SR z 23.apríla 2008 č. 0l/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov.

VÝška ná.imu sa stanovuje vo výške vypočítane,j v "Evidenčnonr liste bvtu''. ktorý je
neoddelitel'nou súčast'ou nájomnej zmluvy.
vj,ška preddavkov za shžby spojené s uživanínr bytu sa stanovuje osobitne písomnou
dohodou.
2. Finančnú zábezpeku požadovanú za užívanie bytu č. 5L, v bytovom dome s. č. l032, na ul.K Jaskyni, Y ažec ( vo výške ó mesačného nájmu.) t 095 € (jedentisíc devát'desiatpať eur 

-1uhradí nájomca na účet obce 239,23342/0200 vÚn - Liptovský Hrádok, prípadne'
v lrotovosti do pokladne obecného úradu vo važci pri pódpise nájomnej i,niuuy u nájomná
znlluva nadobúda účinnost' až po preukázaní je.i úhrady.
linančnú zábezpeku vedie obec na samostatnom účte a túto zúčtuje po príslušných odpočtoch
ná-jolncovi po skončeni nájmu bytu resp. korriisionálnom prevzati bytu a doručení
dodávatel'ských iaktúr za plnenia spojené s užívanirn bytu. zvyšnú surnu s prípadnými
yýnosr-ni z úrokov do výšky jednej poloviny z ťrrokor,ej sadzbý, vyplatí nájómcovi áo :o ani.
( ) clpoč D: :.íi na n č n ej zár u l<y :

- úhrady za prípadné poškodenie bytu. jeho vybavenia a poškodenie spoločných priestorov
a zariadení bytového domu počas ná.jomného vzt'ahu s individuálnoir a spoioe óu 

-

koIektívnou zodpovednost'ou
- úhrady za obnovu bytového zariadenia. za opl,avy a práce. ktorymi sa byt pri skončení
nájonrného vzt'ahu uvedie do póvodného stavu, s prihliadnutini na obuyklů opotrebenie

- úhrady za nezaplaíené nájomné a nezaplatené služby spojené s užívanim bytů v rámci
závcrečného vyúčtovania pri skončení nájnru bytu

- iné úhrady. ktoré priamo súvisia s užívanínr byru a správou bytového domu po prejednaní
a sťrhlase v obecnom zastupitefstve



3. Náiomca sa zavázuje platiť prenajímatel,ovi nájomné a preddavok za služby spojené

s užívanírn bytu a spoio8ných priestorov mcsačne a to dopredrr najneskór do dvadsiateho

4. v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné a mesačné preddavky spojené s užívaním bytu

v stanovenej lehote do piatehodňa prislrršného nresiaca. je povinný zaplatit' prenaj inratelov i

poplatok z ónreškania vo výške určenej v ustanovení § 4 Nariadenia vlády SR č. 87/l995

Z.'z.,ktorym sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Ak nájomia nezaplatí nájornné a úhradrr za plnenia spojené s užívaním bytu viac ako za

tri mesiace. napriek písomnej výzve s náhradnou lehotou na úhradu nájomného, je to

dóvod na ukončenie nájmu bytu výpoved,ou. bez nároku na zabezpečenie bytovei náhrady.

5. Pri zmene právnych a cenových predpisov sa primerane zmeni aj výška nájomného

a preddavkov na úhradu za služby spojené s uživaním bytu. Prenajínratef sa zavázuje. že

oinámi zmenu výšky nájonlného pisomne nájorncovi najmenej jeden mesiac pred jeho

splatnost'ou,

6, predtlavky za služby spo.iené s užívanínr bytu vyúčtuje obec nájomcovi dohodou. najmenej

raz ročne, najneskoršie do 31 .05. nasledu|úceho roka.

dňa príslušného mesiaca:
a,/ v hotovosti do pokladne obce b/ úhradou na číslo účtu: 2392334210200

Článok IlI
Práva a pol,innosti spoiené s náimom bt,tu

l. Práva a povinnosti Spojené s nájmom bytu upravujú najmá ustanovenia občianskeho
zákonníka a pre bytové dorny v obci važec. Domový poriadok a požiarne poplachové

smernice. s ktorymi sa je povinný nájomca oboznámit'a tieto dodržiavat'.

2. Prenajímatef zabezpečí nájomcovi úplný a nerušený qi kon práv spojených s

užívaním bytu. Umožní nájomcovi užívat' spoločné priestory a zariadenia domu,

3. Drobné opra\r1- v byte súvisiace sjeho využívanim a náklady spojené sjeho
bežnou údržbou hradí nájomca podl'a ustanovenia § 687 Obč. zákonníka a Nariade-

nia vlády SR č.87/l995 Z,z.v zneni neskorších predpisov /príloha Domového poriadku/.

Ak sa nájomník nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnej údržby bytu má

prenajimatel' právo tak urobit'po predchádzajúcom upozornení nájomníka na svoj náklad

sám a požadovať od neho náhradu.

4. Náiomník ie povinný bez zbytočného odkladu prenaj ímatel'ovi oznámit' potrebu

tých opráv v byte. ktoré má znášat' prenaj ímatel' a umožnit'mu ich vykonanie. Inak

zodpovedá za škodu. ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

5. Nájomca.je povinný oznámit' prenajimatel'ovi do jedného mesiaca skutočnosti,
rozhodujúce pre stanovenie rryšky nájomného a úhrady za služby. najmá zmenu
počtu osób.

6, Nájomca nie je oprávnený vykonávat' zmeny Stavebného alebo dispozičného charakteru

v byte, bez predchádzaj úceho písomného súhlasu prenajímatefa,



7. Nájomca nieje oprávnený prenajatý byt alebojeho časť prenechať do podnájmu,

Nerešpektovanie tejto povinnosti sa pokladá za porušenie povinnosti podl'a par.7l1 obč.
zákonrríka a je dóvodom na výpoveď nájmu bytu.

8. Nájomca je povinný za jeho pritomnosti umožnit'vstup do nájomrrého bytu zamest-

nancóm MDVŘR SR. Okresného úradu Žilina a iných kontrolných orgánov s ciel'om výkonu
kontroly technického stavu bytu.
9. Nájomca je povinný zabezpečiť bezpečnosl'a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred

požiarmi v zmysle platných právnych predpisov v plnom rozsahu.

Článok IV.

zánik náimu

l,Pre zánik nájmu platia najmá všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka pre

nájomcu a prenajímatel'a, podmienky stanovené vo Všeobecne záváznom nariadení
obce o podmienkach pridel'ovania nájomných bytov, Zásady postupu proti neplatičom nájmu
v obci Važec a podmienka uvedená v článku II. bod 4 tejto nájomnej zmlulry pri neplatení
nájomného a preddavkov na služby spojené s užívaním bytu .

2. Ak nájomca alebo ten kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt
jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome. alebo sústavne

narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnost' alebo porušuje dobré
mťa\ry v bytovom dome, obec móže lypovedat'nájom bytu. bez nároku na zabezpečenie
bytovej náhrady / § 7l t odst.l písm. c/ Občianskeho ákonníka/.

3.Náiom bytu a užívanie bytu nájomcom skončí uplynutím doby dohodnutej doby na

čas určitý uvedenej v článku I. tejto nájomnej zmluvy a to bez nároku nájomcu na

zabezpečenie bytovej náhrady.

4. Uplynutím dohodnutej doby nájmu, ak sa účastníci tejto zmluvy nedohodnú inak,
nájomný vzt'ah skončí a nájomca je povinný byt vypratat'a odovzdat'obcou určenej komisii
písomne. v posledný deň trvania nájmu

5. Nájomca móže lypovedal'nájom bez uvedenia dóvodov. Po vzájomnej dohode
je výpovedná lehota zo strany nájomcu 3 mesačná s platnosťou od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca.

6. Nájomca.je povinný dňom skončenia nájmu odovzdat' prenaj ímatel'ovi byt ajeho vybave-
nie v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutínr na obvyklé opotrebovanie a s platnými
zmluvami póvodných dodávatel'ov energií ( elektrická energia, plyn ) aké boli pri odovzdaní
bytu do užívania. V opačnom prípade je povinný uhradit' prenaj ímatel'ovi náklady natie
opravy a práce. ktorymi sa byt uvedie do stavu, v akonr ho nájomca prevzal.

7. Prenajímatel po skončení nájmu nehradí nájomcovi náklady na stavebné úpravy
a iné zmeny. ktoré nájomca v byte r.ykonal, ani protihodnotu toho o čo sa prípadne
kvalita a lybavenie bytu zlepšili, a to ani vtedy, ak prenajimatel'od nájomcu vyža-
duje. aby byt uviedol do póvodného stavu.



1. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy.porozumeli a nájomnú zmluvu

uzavreli slobodne, vážne, ureiá u'"r"r"n_,itelne. beziiesne a nel"ýhodnosti podmienok

á 
"" 

)."X,,irrr"ru sjej obsahom ju vlastnoručne podpisujú

;'Ž;ilň;Yhotouená u dvoc'h exernplároch, pričom jeden obdrží nájomca a

jeden prenajimatel'.
Nájomnú znrluvu je možne meniť len písorrrne číslovanými dodatkami, ktoré musia byt'

vyhlásené za nedelitel'nú .ueu,t't"jio ňaiomnej zmluvy a podpísané zmluvnými stranami,

3. V ďalších zmluyne neupravených vzťahoch sa zmltlvné strany budú riadit'

prr.r"S"i^i **noueniaÁi OUe ián,t"r,o zákonníka, platným Všeobecne záváznýn

nariadenim o podmienkach il;;l;;;;;i; najomnYch'bytov v obci Važec a ostatnými

všeobecne plainými právnymi predpismi,

4.Náiomcaberienavedornieasvojimpodpisomnájomnejzmluvypotvrdzuje,Žebol
oUorn'a,r,.nY s postupom voči neplatičorn nájmu v obci Važec,

5. Nájomca svojim podpisom potvldzuje, že v zmysle zákona č,42812002 Z, z, o ochrane

osobných údajov v ,n.ní n",ki,ších p"dpi,ou, dáva prenajímatel'ovi súhlas na spracovanie

jeho osobných údajov po d"ňir;;-;.luvy o nájme bytu a zároveň súhlasí so spracovanim

osobných údajov tbrmou "r";;;;;.*|.[, 
vuz."r.y.i, novinách len v prípade vzniku

ář"ái.*Jřp" aoUu truunii nJjornnd ,Áluuy, prípadne po dobu lypratania bytu,

6. Zm|uvanadobúda platnosť dňom podpisrr obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňonr

nasledujúcim po dni zverejnen ia,

Vo Važci dňa: 30.03.2021

Nájomca:
/,
t /;

Radoslava Majerčák

Tomáš Maierčák

Článok V,

i] :i:, l! , ]] ,i v!4(!l ,i

i,|;]] ],]l(cl]itílin lilklA{lllii 1irii l'l t,ill!t]il,rlY "

obec važec
Ing, Milan Lištiak
starosta obce važec
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