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

ZMLIJVNÝMI STRANAMI:

Prenaiímatel':

OBEC:
so sidlom:
zastúpená :

IČo:
číslo účtu:
Bankové spojenie:

Náiomca:

Meno a priezvisko : Janka Lištiaková
r. ě.

trvale bytom : Na Pastiersky ch 124,Yažec

Článok I.

PREDMET NÁJMU

Predmetom nájmu je byt č. ó v BYTOVOM DOME súp. číslo: l04l.

Užívanie bytu v zmysle ustanovení zákona č,443l20t0 Z.z. v platnomznení sa považuje
za sociálne bývanie obstarané s použitím verejných prostrieákov a obec postupuje pri
poskyúovaní bytu podl'a tohto zákona.

Celková podlahová plocha bytuje 66,14 m2.
Byt pozostáva z 3 obytných miestností.
Príslušenstvom je chodba, kuchyňa, komora, sociálne zariadenie.
vybavenie bytuje štandardné ajeho súčastbu sú základné zriad'ovacie predmety - plynol}
koto] s ohrevom vody, kuchynská linka, sporák podťa platných právnycň p.edpisou' "

a lybavenie sociálneho zatíadenta.

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

na čas určifý od 01. 05. 202l - 30. 04.2024 ( vrátane )

V prípade dodržania podmienok uvedených vo všeobecne a osobitne závitzných
právnych predpisoch, najmá:
- Občiansky zákonník lnajmá paragraf 7l1l
- Zétkon o životnom minime č.60l/2003 Z. z. v platnom znení
- Zákon NR SR č.443120l0 Z,. z, o dotáciách narozvoj bývania a o sociálnom bývaní

v platnom znení

v AŽEC
Na Harte 19.Y ažec
Ing. Milan Lištiak
starosta obce važec
003l5842
2392334210200
VÚB - Liptovský Hrádok



- Zásadyo podmienkach nájmu, kritérií a postupe prideťovania nájomných bytov v bytor"ých

domoch vo rlilučnom nru.tni"i" ot"" vjec ma najomca právo na opakované uzavretie

zmlurry o nájme bytu nu eu.,r.e iry] nu ,atLá. piro.n.j žia-dosti doručenej na obecný úrad

naimenei tri mesiace pr.a ur,on-eJniřÁr"T , l predloŽenim Potvrdenia o l"ýŠke Príjmu

;:;ň;-t er"no".poroen".i d";;;;;rir; piáctraazaluci kalendámy rok. Prenajímatef sa

k žiaáosti lyjadrí bezodkladne,

3. S nájomcom budú byt užívať:

Nikola Lištiaková,
Marek Lištiak, r. č.

4. Popri práve užívat'byt č. 6 ajeho príslušenstva, má niiLjomca právo užívať spoločné

nřie§torvazariadeniadomuspojenésuŽivanímbytu.sindividuálnouajspoločnou
i;řňJ"ffi;;"".a"",iá""" ich stav v pripade znečistenia a poškodenia : ,,

5, Byt vrátane jeno pristusenJtia u nryuuu"niu linu.ntár/ prenaiímatel odovzdáva a nájomca

nreberá v uživania ..rropno. .il* ,iu,atrua. opisu v prisluinej zápisnici, potvrdenej

ffi;ffi;firv.-rl .ňá", P,i skončení nájmu je postup rovnaký, vrátane odpisu stavov

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

umožnit'za jeho pritomnosti |renajímateťovi qikon práva kontroly, či sa byt užíva

riadnym spósobom. 
článok II.

Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu

1. Nájomné sa stanovuje nodla platn,,jch cenoq],ch pTll]:, a to naimá Opatrenia

r,.leŠŘ, i.^p.ila ZOÓ8 i. 0l/R/2008 o regulácii cien.n_ájmu bytov,

VÝška náimu sa stanovuje uo uýSt" lypočřanej v "Evidenčnom liste bytu", ktor,ý je

neoddeliŮ|nou súčast'ou nájomnej zmlurry,

V;ařň;;;;u,a ďuZby ,pojáné s uživanim bytu sa stanovuje osobitne pisomnou

llli"ill;, zábezpekupožadovanú zauživaniebytu č.6, v bytovom dome.s. č. 1041, na ul.

K Jaskyni, Važec ( "" "ýil; ;;;Áého. nájmuj 9ó0 € ( deváťsto šesťdesiat eur ) ubradí

nájomca na účet oa"" zlgzizi)tbáď vÚs 
"- 

Liptovský Hrádok, prípadne v hotovosti do

;;'ň;;. il..;ého uradu 
"" 

V,Z.;i pri podpise najomnej zmluvy a nájomná zmluva

nadobúda účinnost' až po preukázaní jej úhrady,

Finančnú zábezpekll*di. "b";;;;ňstatnom 
úote a túto zúčtuje po príslušných odpočtoch

;j".";;lňi;nt.ni najrnu Uytu resp, komisionálnom prevzatí bytu a doručení

dodávatel'ských faktúr za pr*"i",p":É"e s užívaním bytu, Zvyšnú sumu s prípadnými

vÝnosmi z úrokov d" .lýšdl;;;ipáouinv z úrokovej sadzby, lyplatí nájomcovi do 30 dní,

ÓdpoCry z fnanCnej zárul<y:

:;ffiy rá pripaaÁepoškodenie bytu,_jeho vybavenia a poškodenie spoločných priestorov

a zariadení bytového ao,u poeu, najomneňo vzťahu s individuálnou a spoloěnou

kolektívnou zodpovednosťou 
^^ L.,+ __: _l.^_xan,

- ;il;' ;il"vu bytového zariadenia, za opravy a práce, ktonými sa byt pri skoněeni

nájomného uďahu uveaie i;;;;;;éň";,^uu..s pri,t,tiaanutím na oblryklé opotrebenie

- úhrady za nezaplatené "áj;;J,'"Óiut,ne,stuiUy 
spojené s uživanim bytu v rámci

,áu...eneno lyúčtovania pri skončení nájmu bytu , l___]^_.aL^ ,r^_,, ^^ _rei,.á
- iné úhrady, ktoré priamo Júui,iu, uživaním bytu a správou bytového domu po prejednani

a súhlase v obecnom zastupitel'stve



3, Nájomca-sa zavázuje platit' prenajímatel'ovi nájomné a preddavok za služby spojené
s 

_užívanjm 
bytu a spoločných priestorov mesačne a to dopiedu najneskór do ávuasiutetro

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

Článok lII
práva a povinnosti spoiené s náimom bltu

1, 
.práva.a 

povinnosti spojené s nájmom bytu upravujú najma ustanovenia občianskeho
zákonníka a pre bytové domy v obci. Važec, oo*or1 po.iudok a Požiame popru.r,orJ

smernice, s ktor,ými sa je povinný nájomca oboznámít' a tieto dodržiavat'.

2. Prenaj ímatel'zabezpečí nájomcovi úptný a nerušený výkon práv spojených sužívaním bytu. Umožní nájomcovi užívat'ipoločné pii".io.y a zariadenia domu.

3. Drobné. opraly v byte súvisiace sjeho lryužívaním a náklady spojené sjehob9zn9y,u{lbou hradí nájomca podlb ustanovenia 5 osi ouo. zákonníka a Nariade-nia vlády SR č,87/I995 Z. z. v-zneni neskorších p.eapisou /priloha Domover," |".i"at,v.Ak sa nájomník nepostará o včasné lykonanie drobný"n op.au a bežnej údržby bytu máprenajimatel' právo tak urobiť po predchádzajúcom uporoio.ní nájomnika n"i"ól ,,itúasám a požadovat' od neho náhradu.

4- Nájomník je povinný bez zby-točného odkladu prenajímatel'ovi oznámit'potrebu
tých opráv v byte, ktoré má znášat' prenaj ímatel' a un'olnii;,'u ich lykonanie. Inakzodpovedá za škodu, ktorá nesplnením t"lto poui*o.tiáiklu.

5. Nájomcaje povinný oznárnit' prenajímatel'ovi do jedného mesiaca skutočnosti,rozhodujúce pre stanovenie vÝšky nájómného 
",:rr.uav 

,",rržby, najmá zmenupočtu osób.

6. Nájomca nieje_oprávnený lykonávat'zmeny stavebného alebo dispozičného charakteruv byte, bez predchádzaj úceho písomného súhiasu prenajímatel'a.

4, v prípade, že nájomca nezapl.aíi náj9mné a mesačné preddavky spojené s užívaním bytu
v stanovenej lehote do piateho dňa_príslušného mesiaca, je povinnlr iaplatit' prenajímaá'ovi
poplatok z omeškania vo výške určenej v ustanovení 9 l Ňariaaenia vreuý sn É. iijisssz, z., ktorým sa rykonávajú niektoráustanovenia o"bčianskeho zákonníka.
Ak nájomca nezaplati nájomné a úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu viac ako zatri mesiace, napriek písomnej výzve s náhrádnou lehotáu na úhradu nájÁnéh", ;" i" 

*
dóvod na ukončenie nájmu bytu výpoved'ou, bez nároku na zabezpečenie bytovej náhrady.

5. Pri.zmene právnych a cenových pretlpisov sa primerane zmení ajl^ýška nájomného
a preddavkov na úhradu za služby spojerré s užívaním bytu. Prenalimátel' 

"u 
žuuaruiÉ, z"oznámi zmenu qýšky nájomného písomne nájomcovi najmene.j ;eáen .esiu. p."a 1"hl--Splatnost'ou.

6, preddavky. za služby spojene s užívanim bytu lyúčtuje obec nájomcovi dohodou, najmenejraz ročne, najneskoršie do 3 1.05. nasledujúcóho roka.'



7. Nájomca nie je oprávnený prenajaný byt,alebo jehočast prenechať do podnájmu,

NerešDektovanie t..ito pou,n"á,ii ffitiaaaza porušenie povinnosti podl'a par,7l1 Obč,

)ar.""irt" aje dóvádom na qýpoved'nájmu bytu,

8. Náiomca je povinný za jeho prítomnosti umožniť:slup do náiomného bytu zamest-

nancom MDVRR SR. Ok,*Ňil;;i" Žiri"" u iných kóntrolných orgánov s cieIom {konu

kontroly technického stavu bytu,

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

;"!iiňtT;;;"' prá,"v"r,' právnych predpisov v plnom rozsahu,

Čtanok tV.

zánik náimu

1.Pre zánik nájmu platia najmá všeobecné ustanovenia Oběianskeho zákonnika pre

náiomcu a prenajimatel'a, p;;#;y ,i"""vené vo Všeobecne záv'áznom nariadení

obie o podmienkact, p,iaelo"aniu níiorn"l"r-r bytov, Zásady postupu proti neplatičom nájmu

v obci Važec a podmienka "".til;i;niu 
rr.toa + tejto nájomnej zmlulry pri neplatení

"a;"."ii" " 
p.iddavkov na služby spojené s užívaním bytu ,

2. Ak nájomca alebo ten kto je členom jeho domácnosti,_hrubo poškodzuje prenajat} byt

ieho príslušenstvo. .potoen"pii,story alebo spoloěné zariadenia v dome, alebo sústavne

narušuje pokojné Uýu*i, o,átnň",ai"rn,"i, "t,ro^i, 
bezpečnosť alebo porušuje dobré

fňráv.v v hvtovom ao.., oU.. rnáJ, 
"}iou,aur'nájom 

bytu, bez nároku na zabezpečente

ffi;.j #lň;) ďíii "Ou,r 
písm, ói-Obeianskeho zái<onníka/,

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

ilil'try il;d.".j " 
Ora"rl"l, iÉito nájomnej zmluly a to bez nároku nájomcu na

zabezpečenie bytovej náhrady,

4. Uplynutím dohodnutej doby nájmu, 
"| 

,i yŤu"í:]^'.,]ro zmluvy nedohodnú inak,

náiomný vzt'ah skončí a na.;omcaje povinný byt vypratat a odovzdat'obcou určenej komisii

piŠomne. v posledný deň trvania nájmu

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

.|e r^ýpovedná lehota zo o,*y ná;o"u 3 mesačná s platnosťou od prvého dňa

nasledujúceho mesiaca,

6. Nájomca je povinný dňom skončenia nájmu odovzdať prenaj imatel'ovi byt ajeho lybave-

nie v stave, v akom ho p*"-i, , p,it,ri"O1"1i1,,",99ytlé opotrebovanie a s platnýmt

zmluvami póvodných d"d;;;ř.:"';;;!ii 1.t.rni.u.nergia, plyn ) aké boli Pri odovzdaní

bvtu do uživania. V "p.č;;;;il; ň;"ňý uhradit, pienajimatel,ovi náklady na tie

;il§"#;il",ňi;;;;iil;Ji, áo 
"uuu, 

v akom ho nájomcaprevzal,

7. Prenajímatef po skončeni nájmu nehradi nájomcovi náklady na stavebné úpraly

a iné zmeny- t<tore nalomca u'ři,i,lyi"*r, an"i protihodnotu toho o čo sa prípadne

kvalita a lybavenie bytu,i;;§lt,; tá ani,tedy,'at< prenajímateť od nájomcu lyža-

duje, aby byt uviedol do póvodného stavu,



Článok V.
osobitné doiednania,

1. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluly,porozumeli a náiomnú zmluvu

uzavreli slobodn e,vážne,""iÉ""",;;;;i;,i; be,iiisne a nevýhodnosti podmienok

; ;;;;ř'"jhň s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú,

2. Zmlwa jelyhotovená v O,",i,-,*,,pU,och, pričom jeden obdrží nájomca a

§ffJ#i"frilif |. *ozne meniť len písomne.čislovanými dodatkami, ktoré musia byť,

vyňlásené za nedelitelnú .úč".t";"j;;;;i;Án"; "-runy 
u PodPísané zmluvnými stÍanamt'

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

orislušnými ustanoveniami o|iii"ri.rr" Jronníka. plalným VŠeobecne závázným

nariadením o podmienkach p"i§""*i" 
"alomných 

bYtov v obci VaŽec a ostatnými

;;;Ú;. platnými právnymi predpismi,

4. Nájomca berie na vedomie a svojim podpisom nájomlej zmluly potvrdzuje, že bol

oboznámený s postupom voci neplatičom nájmu v obci Važec,

5Náj9lc1::"jt.ry9l]._"i##1ii.;,il:H"'[í[ii:Íi jÍi?,'rÍ;"l;!ii}H:*

[Tj:§[ů'í"ň;:lil::il"i#,T;iili:,i:j;rř:it"l*;rrxn]ff;.'llffi J-''
osobných údajov formou ",,i"," 

i,iJ*y,Íl Vu*rY,i, novinách len v prípade vzniku

dlžnej čiastky po dobu trvaná;il,";;;h,y, prípaine po dobu lrypratania bytu,

6. Nájomca nie je oprávnený lykonať zmeny dodávatefov energií bez predchádzajúceho

súhlasu vlastniku. V opuenorn p,ipuJ, Uua, najomná zmluva neplatná,

7. Zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost'dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia,

Vo Važci dňa 26. 03, 2021

Nájomca:

Jana Lištiaková

OP: l

Prenajímatel':

obec važec

(i
n)
íl

L.r]!ai 1),ll otr{;c nii , i])| i ll ., ,]i l_,i i,
],,,(]liol|oil,.lna\i],/!(,,.. i, - Í;

,, l,,.,f",l,,,,:j ll::' ,,,:

: iiii].!!ni ir/ž\lv,)lellýiili 0i;iDt]

4_, ,, ,,, 5,1 ,,, , : ,,) í
- ],i r.' n"., ,l:, /i].i.), {i,,1,.]\
- í.],) jc' ír,ú.lrťvyi|1.1]r,l, 1];|ý"l!! |ill,:l[c,..|(ýl|lr, op

[;.,11,1i1 Yykcliallia li!iiildll(]j 1:l .]|, ,]j |1{,,]ii,]iy .,,,.

l,.t1 i Pla&ls]lc zafi , zaili] i, lri. |i ii1,l i,,,l,,; -:].,




