
N áj o mn á zmluv a 
na základe rozh od nutia M sÚ Bi 2918/20302/2013, ZO dňa 21.08.2013 , 
ktorú v zmysle § 43 a násl. a § 685 II nás I. Občianskeho zákonnika 

uzavreli medzi sebou 

I. Mesto Zlaté Moravce, 
Sidlo: Ul. I. mája 2, 953 01 Z laté M oravce 
Zastúpené: In g. Peter l ednár, CSc., primátor mesta 
IČO: 00308676 

ďalej len pre 1\ a jim ate ľ 

2. Titul: 
Priezvisko: 
Meno: 
Narodený: 
rodné čis lo: 

rodinný stav: 

trvalý pobyt: 

číslo OP: 

HOI"Váthová 
Adela 

l anger 
Mikuláš 

d'alej len ná j o m c a I fi á j o m c o v i a 

I. Predmet zmluvy 

1.1. Prenajímate!' prenecháva nájomcovi do užívania 2-iz bový byt, 2. kategórie 
byt Č. 21 11.:1 2.podlaží , I.mája číslo 27, sú pisné číslo 1166, Zlaté Moravec 
o celkovej rozlohe 55,35 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb a nasledov
ného zariadenia: 

~-

Položka 
I 

Dátum Počet 

inštal. Ks 

Kuch::inská linka so skrinkami 1,0 
Kuch:tnská linka bez skriniek žiadna 
Vstavaná skriňa kusov žiadna 

SEorák 1,0 
Varič žiadny 
Elektrick~ boiler / Erietokový ohr~evač vod;;( žiadn.::ť 

Zdro j teEla užívan;i jednotlivým nájomcom žiadn::ť 

Meraci e a re~lačné za r iadenia 03.05.11 1,0 

I 

1.2. Predmetný byt jc užívania schopnom stave. Nájomca sa so stavom byt u oboznámil 
osobne a v tom to stave ho prebenl . 
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II. Doba nájmu 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2013 do 31. 12.2013 
2.2. ájomná zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu. 

l IT. Výška ~l splatnosť nájolllného 

3.1. Vj'ška nájomného je stanovená v evidenčnom liste pre výpočet nájomného a služieb 
a predstavuje sumu ku dňu podpisu 83,26 u r . P rel1ajímatel' si vyhradzuje právo menit' 
výšlm a splatnosť nájomného a služieb spojených s užívaním bytu v zmysle platných predpisov. 
Uhnidzanie za užívanie bytu a lužieb spojených s užívaním bytu (elektrická energia, 
vodné a stočné, teplá úžitková voda, vykurovanie, vý t'ah a ostatné) bude realizované 
v pravidelných intervaloch mesačne pozad u, t. j. za odbývaný mesiac a to vždy 
do 20. dlla aktuálneho mesiaca. 

3.2. Nájomca platí nájomné prostredníctvom sústredeného inkasa platieb (SIPO). 
V prípade neuhl'adenia inkasa zaplatí nájomca priamo prenajímatel'ovi Mesto Zlaté 
Moravce a to: ,. pokladni alebo na účet: číslo účtu 33422162/0200 Všeobecná úverová 
banka. Variabilný symbol platby: 

IV. Práva a povinnosti z nájm u bytu 

4.1. N á j o m ca: 
a./ sa zaväzuje, že všetky drobné opravy v byte, súvisiace s jeho užívaním a obvyklé udržiava

cie práce v byte si zabezpečí sám a na vlastné náklady, 
b./ osoby, ktoré s ním bývajú v ' poločnej domácnosti, majú p.-ávo užívať aj spoločné priestory 

domu a zariadenia domu predpísaným spôsobom podľa povahy príslušného zariadenia, 
c./ sa zaväzuje, že pri výkone svojich práv bude dba t', aby v dome bolo vytvorené prostredie, 

zabezpečujúce ostatným nájomníkom nerušený výkon ich p ráv, 
d.! sa zaväzuje, že závady a poškodenia, ktoré v byte spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bj'vajú, 

uhradí v plnej výške: ak sa tak nestane, má prenajímate l právo po predchádzajúcom upo
zornení nájomcu poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu, 

e./ sa zaväzuje, že nebude v byte vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy bez pred
chádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a, a to ani na svoj náklad, 

f./ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu písomne oznámi p."enajímatel'ovi tie opravy v hy te, 
ktoré bránia riadnemu užívaniu bytu, 

g./ nie je oprávnený uskutočniť akúko)'vek dispozíciu s bytom (výmena bytu, prenechanie 
časti bytu, podnájom by tu, prijatie d'alších osôb do bytu) bez predchádzajúceho súhlasu 
prenajímatel'a, 

h.! je povinnj' umožniť prístup prenajírnatel'ovi do bytu za účelom prt!kontrolovania technic
kého stavu bytu a dod dania zml uvných pod mienok, 

i.I je povinný ku dňu zániku náj mu bytu te.nto odovzdať prenajímatel'ovi vypratan5' a v riad
nom stave /hygienic ky vybielený/ s prihliadnutím na obvyklú amol·tizáciu. 
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~.2. Pro Daj im" I (' I' 
a./ sa za\'iiz IJjc ·tabr7.pd'iľ nájomcovi plo)' nerušen)' výl<on práv, spojených .0 uz,vanim brlu, 
b.! sa zav.·lujo, ic slavebné úpra'')' a iné podslatné zmeny v byle bude vykonával' iba so su

hlasom m\jomcu: lenlo súhlas nájomca mÔŽe odoprie!' iba 'I. viiinych dôvodov : ak lakéto 
upravy bude prenajimale!' povinný vykon a l' na prikaz príslušného or~~nu šlálnej spní"y, 
nájomca sa 'lav~lzu.ic, žc ich vykonanie bťzodklaune umožní. 

V. OsIAIné uslano,·,' nia 

S.l. Nájomca berie nfl vedomie, že dňom 31.12.2013 oájom koočÍ a do lroch doÍ záoiku nHjmu 
je nájomca povinny b)'1 uvoľnil' a odovzdal' od uvcdcneho bylu všelky kľúče, 

S.l. Nájomca berie na vedomie, J.C v zmyslo piaInej právnej úpravy pri nájme na dobu určitú "em~ 
",irok n~ bylovú náhr"du, lakie po sl<on':enl najmu v pripade oeuvo!'neni. bylu, bude byl 
prcnajimatr.J'om oknmžile vyprataný. 

5.3. Nájomný vz!'ah podľa lejlO zmluvy konči uplynul1m doby, na kloru bol dohodnutj·, pisomnou 
dohodou zmlU\'n~ch slrán alebo pisomnou vypoveďou podľa úpra,")' obsiahnulej 
v Občianskom z{d(onniku. 

VI . Záven'čné u.$tanOl'enia 

6.1. Zmeniť ~Iebo doplni ť IÚfO zmlu,"U llIoino len pisomne na 7.ák.l'lde sÚhlasnY"h prejavov 
účastnikov zmluvy. 

6.2. V pripnde vzťnhov neupravených 10ul0 zmluvou sa účaslníci zOlluvy riadia uslanoveniami 
ObCi.nskeho zákonníka a ďalšimi všeobecne záv'wými predpismi. 

6.3. Účast niti prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpiso m prcčilali, S jej obsahom beJ. \'~'hr"d 
súhl", ia, na lOak čoho ju vlastnoručne \' "~' holo\'eniach podpisali . pričoIlI každ á zmlU\'ná 
slmna obd ti"", po jednom vyho!o"cnÍ, dv(' vyholovenia Sú určené pre ;\-\SÚ Zlall' Morane. 

V Zlatých Moravciach dlla 

Prcnll j ímaleľ 

~ I I 
I t\.tU·L\ 

~.~l: ..... ........... .. . 

La::;. I flr~~~.. .. .. . .. ... .. .. . . ... . 

r.\i! .:'~ U'I ........ .. .... .. .. 


