
Zmluva o nájme bytu
uzavretá podl'a § 663 a nas0.0bčianskeho zákonníka medzi

Z,MLUVNYMI STRANAMI:

Prenaiímatel':

OBEC:
So Sídlom:
zastúpená :

IČo:
číslo účtu:
Bankové spojenie:

Ná iomca:

Meno a priezvisko :

y AŽEC
Na Harte l9. Važec
Ing. Milan Lištiak
poverený výkonom lunkcie zástupcu starostu obce Važec
003l5842
23923342/0200
VÚB - Liptovský Hrádok

Peter Hyben
nar.
r. č.

Nábrežná 87ó, Važec

Livia Rybovičová
nar.
r, č.

trvale bytom :

Urbárska 95.Yažec

Článok I.

Predmetom nájmu je byt č. 6 v BYTOVOM DOME súp. číslo: l042.

Užívanie bytu v zmysle ustanoveni zákona č,44312010 Z.z, v platnom znení sa považuje
za sociálne bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov a obec postupuje pri
poskytovaní bytu podl'a tohto zákona.

Celková podlahová plocha bytu je 66.14 m2.
Byt pozostáva z 3 obytných miestností.
Príslušenstvom je chodba. kuchyňa, komora. sociálne zariadenie.
Vybavenie bytu je štandardné ajeho súčast'ou sú základné zriaďovacie predmety - plynový
kotol s ohrevom vody. kuchynská linka. sporák podl'a platných právnych predpisov
a vybavenie sociálneho zariaden ia.

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

na čas urči{ý od 01.05.202l -31.10.202l ( vrátane )

V prípade dodržania podmienok uvedených vo všeobecne a osobitne závázných
právnych predpisoch. najmá:
- Občiansky zákonník /najmá paragrai71l/
- Zákon o životnom minime č.60l /20 03 Z. z, v platnom znení
- Zákon NR SR č.44312010 Z. z. o doíáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývani

v platnom znení



- Zásady o podmienkach nájmu, kritérií a postupe pridel'ovania nájomných bytov v bytových
donroch vo liilučnom vlastníctve obce Važec má nájomca právo na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu na čas určitý, na základe pisonrnej žiadosti doručenej na obecný úrad
najmenej tri mesiace pred ukončením zmluvy, s predložením potvrdenia o výške príjmu
všetkých členov spoločnej domácnosti, za predchádzajúci kalendámy rok. Prenajimatel' sa
k žiadosti vyjadrí bezodkladne.

3. S nájomcom budú byt užívať:

z Peter Rybovič, r. č.

4. Popri práve užívat'byt č. ó ajeho príslušenstva, rná nájomca právo užívat'spoločné
priestory a zaríadenia domu spojené s užívaním bytu. s individuálnou aj spoločnou
kolektívnou zodpovednost'ou za ich stav v prípade znečistenia a poškodenia.
5. Byt vrátane jeho príslušenstva a vybavenia /inventár/ prenajímatef odovzdáva a nájomca
preberá v užívania schopnom stave na základe opisu v príslušnej zápisnici, potvrdenej
podpisom zmluvných strán, Pri skončení nájmu je postup rovnaký, vrátane odpisu stavov
meračov médií.
6. Nájornca je oprávnený predmet nájmu užívat'len na bývanie. Nájomca je povinný
utnožnit'za jeho prítomnosti prenaj ímatel'ovi výkon práva kontroly. či sa byt užíva
riadnym spósobom, 

článok IL
Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu

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

Výška nájmu sa stanovuje vo výške vypočítanej v "Evidenčnom liste bytu", ktory je
neoddelitel'nou súčast'ou nájomnej zmluvy.
Výška preddavkov za služby spojené s užívaním bytu sa stanovuje osobitne pisomnou
dohodou.
2. Irinančnú zábezpeku požadovanú za užívanie bytu č. 6, v bytovom dome s. č. l042, na ul.
K Jaskyni, Važec ( vo výške 6 mesačného. nájmu) 960 € ( devát'sto šesťdesiat eur ) ukadí
nájonrca na účet obce 2392334210200 VUB Liptovský Hrádok, prípadne v hotovosti do
pokladne Obecného úradu vo Važci pri podpise nájomnej zmluvy a nájomná zmluva
nadobúda účinnosl' až po preukázaní jej úhrady.
Finančnú zábezpeku vedie obec na samostatnon účte a túto zúčtuje po príslušných odpočtoch
nájomcovi po skončení nájmu bytu resp. komisionálnom prevzatí bytu a doručení
dodávatel'ských ťaktúr za plnenia spojené s užívaním bytu. Zvyšnú sumu s prípadnými
výnosmi z úrokov do výšky jednej poloviny z úrokovej sadzby, vyplatí nájomcovi do 30 dní.
( )tl poč t y z./i nu nč ne i zár u ky :

- írhrady za prípadné poškodenie bytu.jeho vybavenia a poškodenie spoločných priestorov
a zariadení bytového domu počas nájomného vzt'ahu s individuálnou a spoločnou
kolektívnou zodpovednost'ou

- úhrady za obnovu bytového zariadenia, za opravy a práce, ktoriimi sa byt pri skončení
nájomného vzt'ahu uvedie do póvodného stavu, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie

- úhrady za nezaplatené nájomné a nezaplatené služby spojené s uživaním bytu v rámci
záverečného vyúčtovania pri skončení nájmu bytu

- iné úhrady, ktoré priamo súvisia s užívaním bytu a správou bytového domu po prejednaní
a súhlase v obecnom zastupitel'stve



3. Nájomca sa zavázuje platit' prenaj ímatel'ovi nájomné a preddavok za služby spojené
s užívaním bytu a spoločných priestorov mesačne a to dopredu najneskór do dvadsiateho
dňa príslušného mesiaca:
a,/ v hotovosti do pokladne obce b/ úhradou na číslo účtu: 2392334210200

4, V prípade, že nájomca nezaplatí nájomné a rnesačné preddavky spojené s užívaním bytu
v stanovenej lehote do piateho dňa príslušného mesiaca, je povinný zaplatit' prenajímatefovi
poplatok z omeškania vo výške určenej v ustanoveni § 4 Nariadenia vlády SR č. 87ll995
Z, z., ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonnika.
Ak nájomca nezaplati nájomné a úhradu 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 rli,poved'ou. bez nároku na zabezpečenie bytovej náhrady.

5. Pri zmene právnych a cenových predpisov sa primerane zmeni aj výška nájomného
a preddavkov na úluadu za služby spojené s užívaním bytu. Prenajímatel' sa zavázuje, že
oznámi zmenu výšky nájomného písomne nájomcovi najmenej jeden mesiac pred jeho
splatnost'ou.

6. Preddavky za služby spojené s užívanín bytu vyúčtuje obec nájomcovi dohodou. najmenej
raz ročne, najneskoršie do 31.05. nasledujúceho roka.

Článok III
práva a povinnosti srroiené s náimom bytu

l. Práva a povinnosti spojené s nájmom bytu upravujú najmá ustanovenia Občianskeho
zákonníka a pre bytové domy v obci Važec. Domový poriadok a Požiarne poplachové
smernice, s ktorymi sa je povinný nájomca oboznámit'a tieto dodržiavat'.

2. Prenajímatel' zabezpečí nájomcovi úplný a nerušený výkon práv spojených s
užívaním bytu. Umožní nájomcovi užívat' spoločné priestory a zariadenia domu.

3. Drobné opravy v byte súvisiace sjeho využívaním a náklady spojené sjeho
bežnou údržbou hradí nájomca podla ustanovenia § 687 Obč. zákonníka a Nariade-
nia vlády SR č.87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov /príloha Domového poriadku/.
Ak sa ná.|omník nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnej údržby bytu má
prenaj ímatel' právo tak urobiť po predc lrádzaj úcom upozomení nájomníka na svoj náklad
sám a požadovat' od neho náhradu.

4. Nájomník je povinný bez zbytočného odkladu prenajímatel'ovi oznámit'potrebu
tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímatel'a unrožnit'mu ich vykonanie. lnak
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinrrosti vznikla.

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

6. Nájomca nie je oprávnený vykonávat' zmetry stavebného alebo dispozičného charakteru
v byte. bez predchádzaj úceho písomného súhlasu prenajímatel'a.



7.Nájomcaniejeoprávnenýprenajatýbytalebojehočast'prenechat'dopodnájmu.
Nerešpektovanie tejto povinnosti sa pokladá za porušenie povinnosti podl'a par.7l l Obč.

zákonníka a je dóvodom na výpoved' nájmu bytu.

8. Nájomca je povinný za jeho prítomnosti umožnit'vstup do nájomného bytu zamest-

nancom MDVRR SR, Okresného úradu Žilina a iných kontrolných orgánov s cieťom výkonu
korrtroly technického stavu bytu.

9. Nájomca je povinný zabezpečit' bezpečnost' a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred
požiami v zmysle platných právnych predpisov v plnom rozsahu.

Článok lV.

zánik náimu

l.Pre záIrik 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 zmluly pri neplateni
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 spoločrré zariadenia v dome, alebo sústavne

narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnost' alebo porušuje dobré
mravv v bytovom dome, obec móže lypovedať nájom bytu, bez nároku na zabezpečenie
bytovej náhrady / § 71l odst.t písm. c/ Občianskeho zákonnika/.

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

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

zabezpečenie bytovej náhrady.

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

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

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

7, Prenajímatel'po skončení nájmu nehradí nájomcovi náklady na stavebné úpravy
a iné zmeny. ktoré nájomca v byte vykonal, ani protihodnotu toho o čo sa prípadne

kvalita a vybavenie bytu zlepšili, a to ani vtedy, ak prenajimatel'od nájomcu vyža-
duje, aby byt uviedol do póvodného stavu.



Článok V.
osobitné doiednania.

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

uzavreli slobodné. uazn.. uičite a zrozumitel,ne. bez tiesne a nevýhodnosti podmienok

a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmluva je lryhotovená v dvoch exemplároch. pričom jeden obdrží nájomca a

jeden prenajimatel'.
najonlnt,,mluuu je možné meniť len písomne číslovanými dodatkami, ktoré musia byt,

uyňlásené za nedejitel,nú súčast,tejto nájomnej zmluvy a podpísané zmluvnými stranami.

3. V ďalších zmluvne neupravených vzt'ahoch sa zmluvné strany budú riadit'

príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. platným všeobecne závázným

nariadením o podmienkach pridelovania nájomných bytov v obci y ažec a ostatnými

všeobecne platnými právnymi predpismi.

4, Nájomca berie na vedomie a svojim podpisom nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol

oboznámený s postupom voči neplatičom nájmu v obci Važec.

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

osobných údaiov v Žnení neskórších predpisov. dáva prenajímatel,ovi súhlas na spracovanie
jeho oiobnýcň údajov po dobu trvania zmluvy o rrájme bytu a zátoveň súhlasí so spracovanínt

osobných Údalou formou oznamu v miestrrych važeckých novinách len v prípade vzniku

dlžnej čiastky po dobu trvania nájomnej zmluvy. prípadne po dobu vypratania bytu,

6. Zmluvanadobúda platnost'dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost'dňon

nasledujúcim po dni zverej nenia,

Vo Važci dňa 14.04.202l

Nájomca:

Lívia Rybovičová
\

,Vq

Prenajimateť:

obe c važec
lng. Milan Lištiak
starosta obce v

Petety'lvben
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