Zm|uva o nájme obecného tlytu

Prenajímatel':
Adresa:
Zast.Úpený
ICO:

obec Batizovce
Štúrova29,059 35 Batizovce
Ivan Čičmanec,starosta

00326119

Nájomca:
Meno a priezvisko:

Róbert Conka

Nar.:

Adresa:

Ulntorinška 341b't č' 7
059 35 Batizovce

I.

Predmet nájmu
1.

2.

PrenajímateL správca domu, bytu prenecháva nájomcovi do užívaniabý č. 7 na ulici
Cintorínskej 342 v Batizovciach (ďalej len bý).

Bý

patn do III. kategórie.

3. Byt pozostáva z

dvoch obýných miestností a predsiene, kuch1nie.

4. Nájomca je oprávnený s
a
5.

využívaťp1nenia s

býom uŽívaťaj spoločnépriestory
užívanímbýu.

a spoločnézariadenia domu

Nájomca vyhlasuje, že so stavom býu jeho príslušenstvom a vedťajšíchmiestností sa
oboznámi1.

II.
Doba nájmu
Prenajímate| prenaj íma bý na dobu: neurčitú

III.
Cena nájmu, pop|atok z omeškania
1.

Dňom pr.ovzatia býu vzniká nájomcovi povinnosť platiť prenajímateťovi
náiomÁ{ zabý a preddavky na-úhradu plnenia sluzby poskyované s užívanímbýu.

2. Mesačné nájomné je v

sume 46,- €.

3. Nájomné za užívaniebýu sa uhrádza mesačne a to v termíne do 20. dňa kalendámeho

mesiaca. Preddavky na úhradu za p|nenia posk}tované s užívanímbýu sa platia mesiac
vopred, a to v termíne do 20. dňa kalendámeho mesiaca.

vzniku nájmu oznámi prenajímatel'ovi počet príslušníkovdomácnosti, ktorí
budú s ním v predmetnom býe b1fuať.

4. Nájomca v deň

5.

Pri zmene počtu osób bývajúcich v býe nájomca túto skutočnosť oznámi prenaj ímatel'ovi
najskór do 30 dní od jej vzniku.
skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného prenajímatel'má právo
zmeniť výšku nájomného, ak je na to dóvod v1p1ývajúci zo zmeny právnych a cenových
predpisov. Zmenu výšky nájomného oznámi nájomcovi písomne pred ich splatnosťou,
formou mesačnéhopredpisu úhrad.
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet preddavkov na úkadu za plnenie
služby poskýované s užívanímbýu prenajímatel'má právo zmeniť výšku preddavkov na
úhradu za p1nenia _ služby poskýované s užívanímbýu, ak je na to dÓvod vyplývajúci
z počtu bývajúcich osób, zo zmeny právnych a cenových predpisov. Zmenu výšky
preddavkov na úhradu za p1nenia . služby poskýované s užívanímbýu oznámi
nájomcovi písomne pred ich splatnosťou, formou mesačného predpisu úhrad.

6.

Ak sa zmenia

1.

Výšku nájomného a výšku mesačných preddavkov prenajímatel, zmení v prípade

8.

Ak

9.

uvedených v bode 6 od prvého kalendámeho mesiaca nasledujúceho po skutočnosti ktorá
zakladá právo prenajímateťa na vykonanie zmeny.

nájomca nezaplati nájomné alebo preddavky na úhradu za p|nenia poskýované
s užívanímbytu v určenej lehote splatnosti, je povinný zap1atiť prenajímateťovi poplatok
z omeškania, vo výške 2,5 promíle z dlžnej sumy za kaŽdý deň omeškania, najmenej
však 0,83 € zakaždý začatý mesiac omeškania.
Preddavky na úhradu za plnenia poskýované s užívanímbýu prenajímateť vyučtuj e
podťa skutoěných nákladov v termíne do 31.5. za predchádzajíci rok. Podl'a výsledkov
vyúčtovania:

a)

preplatok vráti prenajímateť nájomcovi do

b)

nedoplatok zaplatí nájomca prenajímate|ovi do 31.7. príslušnéhoroka.
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1

.7' príslušnéhoroka

IV.
povinnosti
zmluvných strán
Práva a
1

.

Práva a povinnosti prenajímateťa a nájomcu sú upravené v ustanoveniach $ 687 - $ 695
občianskeho zákonníka. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú
ustanovenia OcZ.

2. Nájomca sa zavánlje, že on sám, ako aj osoby, ktoré s ním žijúv spoločnej domácnosti'

budú dodržiavat' poriadok v spoločných priestoroch býového domu a v jeho okolí.

býe drobné opravy súvisiace s jeho
uživanima uhÍádzať náklady spojené sjeho bežnou údržbou.Nutnost'výkonu opráv, ktoré
má znášať prenaj ímatef , je povinrrý oznámiť mu bez zbýočnéhoodkladu a súčasnemu
umožniťich vykonanie. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením

3. Nájomca sa zavázuje vykonávať v prenajatom

tejto povinnosti. Zav'danje sa tiež predmetný byt, spoločnépriestory a zariadenie domu

užívat'riadnea riadne používaťplnenia, ktoýh poskýovanie je spojené s užívanímbytu.
Pri výkone svojich práv a povirurostí bude dbať, aby sa v dome vývorilo proshedie
zabezpeéljíce ostatným nájomcom výkon ich práv.

zmluvy, ak
Nájomca berie na vedomíe práva prenajímateťa- na odstúpenie od nájomnej
jeho užívanietakým
nairiek jeho písomnej výstůhe bude pienajatý byt, resp. trpieť
spb,oto., že prenaj ímaiel'ovi vzniká škoda a1ebo, Že muhrozí značná škoda.
podstatné zmeny v
4. Nájomca sa zavázlje nevykonávať stavebné úpravy ani iné
súh1asu prenajímateťa a to ani na svoje náklady.

býe bez

na výkon stavebných prác,
5. Zmluvné strany beru na vedomie, že oprávnenie prenajímateťa
nájomcu, ktoý ho móže
resp. iných poástatných zmien v b1te ji viazané na súhlas

také úpravy na
oa,,.i.tn"r ien z viůnych dóvodov. Ák však prenajímateťbude vykonávať

umožniť,inak
príkaz prísiušnéhoorgánu štátnej správy, je nájomca povinný ich vykonanie
zodooiedá za škodu, ktorá neplnením tejto povinnosti vznikla.

v.

Skončenie nájmu
1.

Nájom býu zaniká:
- písomnou dohodou náj omcu a prenajímateť
. pí.o-.'oo vylpoveďou, priěom v sú1ade s $ 710 občianskeho zákonníka skončínájom
doÍučená
ilyt,' po.t"ďy. dňom po mesiaci nasledujúcom v ktorom bola nájomcovi
písomná výpoveď.

2. Nájomca móže vypovedať nájom

býu bez uvedenia dóvodu.

3.Prenajímateťmóževypovedaťnájombýuzdóvoduvýslovnev;rrnenovanýchv$711ods.
1

občianskeho zákorrníka.

15 dní od zániku nájmu
4. Nájomca sa zavázuje dňom skončenia nájmu, najneskór do

odovždať prenajímateťovi. Zároveřl sa.zavázuje odovzdať byt
p.",,uji-ut"lol,i v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvykle opotrebenie.práce, ktorými
Ý opuino. p.ípade je povirrrrý uhraáiť prenajímateťovi náklady na opravy a
sa byt uvedie do stavu, v akom ho nájomca prevzal.
prenajatý

by

úpravy a iné podstatné.
5. Prenajímateť po skončení nájmu nenahradí náklady na stavebné
prenaj ímateťa, ani
ktoré ,,á.iomca vykoial v býe so súhlasom, resp..bez súh1asu

vtedy, ak prenajímatel'
'me,,ý,
protihodnotu toňo o čo sa kvalita a vybavenie bytu zlepšili, a to ani
stavu.
od nájomc.' nebude požadovať uvedenie býu do póvodného

vr.

Závereéné ustanovenia

1.Zmluvaonájmebýunadobúdaplatnosťdňompodpisuaúčinnosťdňomnasledujúcimpo
dni jej zverej nenia.

2.Neodde1iteťnousúčasťoutejtozmluvyonájmebyujeEvidenčnýlistprevýpočetúhrady
za užívaniebýu.
_ pojednom pre prenajímatel'a
3. Zmllya onájme býu bola vyhotovená v dvoch vyhotovenia
a nájomcu.

4'

Prenajímatel' a nájomca vyhlasujú,

že túto zmluvu uzavreli

dobrovol'ne, urČite,

zrozumitel'ne a bez tiesne.

V Batizovciach, dňa 30.3.2012

,)/,,./
Podpis nájomcu

a podpis

prenajímatela

