
Zmhva o nájme bytu
uzavretá podl'a § ó63 a nas0.0bčianskeho zákonníka medziZMLUVNÝMI STRANAMI:

Prenaiímatel':

OBEC:
so sídlom:
zastúpená :

lČo:
číslo účtu:
Bankové spojenie:

Náiomca:

Meno a priezvisko : Jaroslav Čioka
r. č.
trvale bytom : K Jaskyni 1032,032 61 Yažec

Clánok l,

PREDMET NÁJMU

Predmetom nájmu je byt č. 3L v BYTOVOM DOME súp. číslo: 1032, vchod A.

Užívanie bytu v zmysle ustanovení zák ona č.443t20l0 Z,z. v platnomznení sa považujeza sociálne bývanie obstarané s použitím n"..;nY.r, p-.trieákov 
" "r". 

p"*irj. p.lposkytovani bytu podl'a tohto zákona.

Ceiková podlahová plocha bytu je 78.58 m2.
Byt pozostáva z 3 obytných miestnosti.
Príslušenstvom je chodba, kuchyňa, komora, sociálne zariadenie.Vybavenie bytu je štandardné ajeho súčasťou .,i ,atl"anJa"a'ovacie predmety - plynovýkoto] s ohrevom vody. kuchynská linta. sporak |oJb pi"i"v.t právnych predpisova lybavenie sociálneho zariadenia

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

na čas určit} od 01.04. 2021 ilo 30.0g.2021( vrátane )

V prípade dodržania podmienok uvedených vo všeobecne a osobitne záváznýchprávnych predpisoch. na jmá:
- Občiansky ziikonník tnajmá paragrať 7 l l /
- Zákon o životnom minime e .60l Ď0 03 Z. z. v platnom znení- Zákon NR sR č.443l20l0 Z. z. o dotáciáchr"'."r";i;;;;ia a o sociálnom bývaniv platnom znení
- Zásady o podmienkach náimu. krilérii a postupe prideI.ovania nájomných bytov v bytovlichdomoch vo qýIučnom vlastníctve obce Va)ec ,ira i,aL.r"." p*"o na opakované uzavretie

v AŽEC
Na Harte 19. Yažec
Ing. Milan Lištiak
starosta obce važec
00315842
23923342/0200
VÚB - Liptovský Hrádok



zmlu\ry o nájme byru na čas určitý, na základe písomnej žiadosti doručcnej na obecný úrad

ili;;il;;i'Ář* pr.a "r"*J"r* 
,ňi""y, s predloZenim notvrdenia o v,íške príjmu

všetkých členov spoločnej d";;;;;,lr;;iedchadzajuci kalendámy rok. Prenajímatel,sa

k žiadosti lryjadrí bezodkladne,

3. S nájomcom budú byt užívať:

} Anna Čipková, r. č,

4. Popri práve užívat'byt č,3L ajeho prislušenstva, má.nájomca právo uživať spoločné

nřie§tot,v a zariadenia Oomu rpo.1,ne s uZiuaním bytu, s individuálnou aj spoločnou

i]řii-i"""'?.jaii;.a;",i"" " i,t, stav v pripade znečistenia a poškodenia,

5. Byt vrátane jet o pristusenrtii u uytuu"niu linuentár/ prenaiímateť odovzdáva a nájomca

nreberá v užívania ,.t opnorn ,ii* Áu )artua"opisu v piislušnej zápisnici, potvrdenej

ilŇ;;,;;"y."rr'š,iun, p" .kánčení nájmu je postup rovnaký, vrátane odpisu stavov

meračov médií.
6. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať len na bývanie, Nájomca je povinný

umožnit' za jeho prítomno,ti|r,naji,ateLovi výkon práva kontroly, ěi sa byt užíva

riadnym spósobom. 
članot< II.

Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívanim bytu

lNáiomnésastanovujepodl.aplatnýchcenovýchpredpisovatonajmáopatrenia
Mi ŠŘ;ň;i" Zoós č.0l/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov,

VÝška náimu sa stanovuje "o-uY.n. 
vypočňanej v "Evideněnom liste bytu", ktoný je

neoddelirel'nou Súčast'ou nájomnej zmlulry,

V;ň.;'Ň;;rk;v za sluZbý spojóné s užívaním bytu sa stanovuje osobitne pí§omnou

llii.'"il;a zábezpektl požadovan-(l za uživanie bytu č, 1l, u bytovom dome_s, č, 1032, na ul,

K Jaskyni, Važec ( ," "ýšk;;';;;"č"Jno 
naj,ui 1 095 € ( jedentisíc devát'desiat páť eur )

;hňi;;j;*"" "u,:e"t 
óu.. zlóz ý4210200 VúB _ Liptovský Hrádok, prípadne

v hotovosti do pokladne ob;.;Jh";;;" vo Važci pri pódpise nájomnej zmlulry a nájomná

,.i"ru n"a"Unia účinnosť až po preukázaní jej úhrady, 
.

Finančnú zábezpekuu"ai" oué nl *o.tutnorn úěte á túto zúčtuje po pristušných odpočtoch

náiomcovi oo skončení najmu Uytu resp, komisionálnom prevzatí bytu a doručeni

:[#*,"ůř;.řř;i.ř,;ňňá .oón s užívaním bytu. Zlyšnú sumu s prípadnými 
.

r,.ýnosmi z úrokov d" "ýškyl;;ii,á""i"v 
z úrokovej sadzby, lryplatí nájomcovi do 30 dní,

( )dpočry z finančnei záruky,
;ffiy .á pr:ipuaÁepoškodenie bytu, jeho vybave.nia a poškodenie spoločných priestorov

^iiiÁa""i 
tytouen-o aomu poeu, nájomného vzt'ahu s individuálnou a spoločnou

kolektívnou zodpovednosťou
_ úhrady za obnovu uytouet il*iuaenia, za opravy a práce, ktor,ými sa byt pri skončení

náiomného vďahu uvedie á;á;il;É" ,tau.r,,s pri,trliadnutím na oblyklé opotrebenie

- úhrady za nezapiaíenénajornáJ u n,-platené sluiby spojené s užívaním bytu v rámci

,áuerěčného vyúčtovania pri skončeni nájmu bytu 
_.r_^ l^_,, _^ *__i^Á,

_ iné úhrady, ktoré priamo JtuŇu, uživaním bytu a správou bytového domu Po Prejednani

a súhlase v obecnom zastupiteťstve

3. Nájomca sa zavázuje platiť prenajímatel'ovi nájomné a preddavok za služby spojené



: "'žfoT]' 
bytu a spoločných priestorov mesačne a to dopredu najneskór do dvadsiatehodňa príslušného mesiaca:

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

Článok iI]
práva a povinnosti spoiené s náimom bttu

|, práva.a povinnosti spojené s nájm9m bytu upravujú najmá ustanovenia občianskehozákonníka a pre bytové domy v obci Vaz... Ooro"1r poiiadok a Požiarrle;Óffi;;;smemice, s kto4i mi sa je povinný nájomca obozná.i ''u ,l.ro dodržiavat.

2._Prenalimatel' zabezpečí nájomcovi úplný a nerušený výkon práv spojených sužívaním bytu. Umožní nájomcovi užívat' spoločné p.l".1o.y a zariadenia domu.

3. Drobné_ opraly v byte súvisiace 
_s 

jeho využívaním a ná(lady spojené s jeho
beznou.údržbou hradí nájomca podlž ustanoveni" s-osi oue. zákonníka a Nariade-nia vlády sR č.s7ll995 Z. z. v"mení neskorších predplsov rpritotra Domového poriadkrr/.Ak sa nájomník nepostará o 

l:urné qkgllni. a,"Úri.rl oprav a bežnej údržby bytu máprenajímatel' právo tak urobit'po predchádzajúcom uporo-"ni nájomníka na svoj nákladsám a požadovat' od neho náhradu.

4, Nájomník je povinný bez zbytočného odklad,u prenajímatel'ovi oznámit' potrebut}ch opráv v byte, ktoré má znášat'prenajírnut.ť;;;i;ř mu ich vykonanie. Inakzodpovedá za škodu, ktorá nesplnenim t";'o porlnnortl rlrninu.

5 Nájomca je povinný oznrimit' prenajímatel'ovi do jedného mesiaca skutočnosti,rozhodujúce pre stanovenie l"ýšky nájómnéh" , ,:mJJy ," ,r" žby, najmá zmenupočtu osób.

6, Nájomca nieje,oprávnený rykonávat'zmeny stavebného alebo dispozičného charakteru
_,u |1l., 

O"' predchádzaj úceho písomného sthiasu prenajlmatel'a.
/. ]\aJomca ntele oprávnený prenajatý,byt.alebo jeho čast'prenechat' do podnájmu.N.erešpe*tovanie tejto povinnósti .ápotúaa .u pá.rs""J.'piri*"sti podl'a par.7l 1 obč.zákonnika aje dóvodom na výpoved; nájmu bytu.

4, v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné a mesačné preddavky spojené s uživaním bvtuv stanovenej lehote do piateho dňa príslušného mesiaca.;. p"U"Í,l' !ái,r"Ui o*""ir"ři""'poplatok z omeškania vo l"í,š]

?;tffi;;*ů;;JJjil,ffi fi '"",,li,.lffi il§,í,Xi:ff X?-",íli-::'87/1995A'. naJomca nezaplati náiomné a úhradu-za plnenia spojené s užívaním bytu viac ako zatri mesiace, napriek písomnej ýzve s náhrádn; i.h;i;;;" úhradu nájomného, je todóvod na ukončenie nájmu bytu výpoved'ou, Ue, na.otu na zabezpečenie bytovej náhrady.

5. Pri zmene právnych a cenových predpisov sa primerane zmeni aj výška nájomnéhoa preddavkov na úhradu za služby ipojené s uziuunin' ú}iu. rrenalimátel' *)Áruú", z,oznámi zmenu r}šky náiomného'piiomne nájomcovi *;n 
"n.;.;.á.n 

r";.;r.Gň;*splatnost'ou.

6, preddavky za služby spojené_s užívaním bytu r,yúčtuje obec nájomcovi dohodou. najmenejraz ročne. najneskoršie tlo 31.05. nasleduiúceho roka. '



8. Náiomca je povinný za jeho prítomnosti umožnit'vstup do náiomného bytu zamest_

nancom MDVRn sn. or.r.rri'ef,o i#řžiri"" 
" 

i"y.t tónt.otný.n orgánov s cielom v,ýkonu

kontroly technického stavu bytu,

9. Náiomca je povinný zabezpeóiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred

;";';'""t;fi;. prá,Ú"r,' p,a"vch predpisov v plnom rozsahu,

Článok IV,

zánik náimu

l.Pre zrfurik nájmu platia najmá všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka pre

náiomcu a prenajimatefa, poJrnřnky 
"u"ovené 

vo Všeobecne áv'aznom nariadení

obie o podmienku.r., pria.r,oulni;'n|";ý.h _b1,ov. 
Zásady postupu proti nePlatiČom nájmu

v obci Važec a podmienka ";;;;;;;,,iu 
ir,boa + tejto nájomnej zmluvy pri neplatení

;áň";ř; Éddavkov na služby spojené s užívaním bytu ,

2.Aknájomcaalebotenktoječlenomjehodomácnosti,hrubopoškodzujeprenajatýbyt
řrr"'prlŠ"l.".*o. ,potoene'p,ř,toó ur,Uo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne

narušuje pokojné uyuun,. oráiffi,naior.ou. ohrozuje bezpečnost, alebo porušuje dobré

mřA\,.v v hvlovom ao.., oo.J.áZ, "vpo",aui 
nájom bytu, bez nároku na zabezpečenie

ffi;.l ;'ň;) §ii i 
"a",r 

písm, c/-Oběianskeho zákonníka/,

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

;;#ň;;d.n..i " 
e ra*u r- tÉ.ito nájomnej zmlur,y a to bez nároku nájomcu na

zab ezpeěerie bytovej náhrady,

4, Uplynutim dohodnutej doby nájmu, ak sa účastníci tejto zmluly nedohodnú inak,

nájomný vďah skončí a "áj";;;];;;;i"ný 
byt vypratar,a odovzdať obcou určenej komisii

pisomne. v posledný deň trvanta nalmu

5. Nájomca móže vypovedat'nájom bez uvedenia dóvodov, Po vzájomnej dohode

je l^ýpovedná lehota zo .ouny náiorn,u 3 mesačná s platnost'ou od prvého dňa

nasledujúceho mesiaca,

6. Nájomca je povinný dňom skončenia nájmu odov.zdať.prenaj ímatel'ovi byt a.jeho vybave-

nie v stave. v akom ho p..u"ui, , |,ir,riudnutím na obvyklé opotrebovanie a s.platnými

zmluvami póvodných dodár"i.rň."".gir ( elektrická energia, plyn ) aké boli Pri odovzdaní

hvtu do užívania. v opue no.^ iripJ. p-poui*y uhradit, pienaj ímatel,ovi náklady na tie

;il;ň#. k..ňi;;;r, ,",di, áo 
"uuu, 

v akom ho nájomca prevzal,

7. Prenajímatel'po skončení nájmu nehradí nájomcovi náklady na stavebné úpravy

a iné zmeny, ktoré na;omca u ňY" 
"}t"""r, 

ani protihodnotu toho o čo sa prípadne

il;ř;;;Ú";.nie bytu ,r,pSiíi, u tá ani vtedy, ak prenajímatel' od nájomcu lyža-

duje, aby byt uviedol do póvodného stavu,



Článok V.
osobitné d_qi§dg!!&

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

uzavreli slobodne, u,eZn., u,e iti-u",",o,u,ii"l'ne, beziiesne a nevýhodnosti podmienok

" ". ^"ř 
,Jrrr".u s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú,

;. Žríl,;ň ňoton.na u auo,"t, ,*"pt*och, pričom jeden obdrží nájomca a

§:l'J#i'frntr]. .ozne menit'len písomne.číslovanými dodatkami,,ktoré T":il_bli,
vyhlásené za nedelitel.nú ,"a".i'i"ji" áái"mnej zmlur,ry a podPÍsané zmluvnými stranamr'

3. V ďalších zmluvne neupravených vďahoch sa zmluvné strany budú riadiť

nríslušnÝmi ustanoveniami Oňi;;;i"il,ákonníka, platným Všeobecne závázným

ilL:";li;'";ň;"k.;h il;.b,u"i" "ai".nY.t 
tytov v obci Važec a ostatnými

uS.ob."n" ptatnYmi právnymi predpismi,

4 Náiomca berie na vedomie a svojim podpisom n1lo11ei zmluvy potvrdzuje, že bol

oUorn'a.*ý s postupom voči neplatičom nájmu v obcl vazec,

5. Náiomca svojim podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č,42812002 Z,z, o ochrane

osobných údajov v .n,ni n",Xl,Si,t,, p"dpi,ou, dáva prenaj ímatel'ovi súhlas na spracovanie

jeho osobných údajov po d"ň;;;i;;lulry o nájme bytu a zároveň súhlasí so spracovaním

osobných údajov tbrmou ""#ň;;,;y,Í, 
VuZ""tY..:i novinách len v prípade vzniku

;ř#i;;Jř;; ;;;;,;"-i; ;ň 
",,,",i,Ér",v, 

prípadne po dobu lypratania bytu,

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia,

Vo Važci dňa: 26.03. 2021

|'*,

Náiomca: /+u
/ry
.//

Jaíoslav Čipka

Prenajímatel':

l
Obec Važec |l __-\
lng. Milan Lištiak ,, \
starosta obce Važec \J

6ů




