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n. Doba nájmu 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2013 do 31.12.2013 
2.2. Nájom ná zmluva nadobúda platnost' diíom jej podpi u. 

m. Výška a splatnost' nájomného 

3.1. Výš ka nájomného je stanovená v evidenčnom liste pre výpočet nájomného a služieb 
a predstavuje sumu ku dňu podpisu 68,00 Eur . Prenajímatel' si vyhradzuje právo menit' 
výšku a splatnosť nájomného a služieb spojených s užívaním bytu v zmysle platných predpisov. 

hrádzanie za užívanie bytu a služieb spojených s užívanim bytu (elektrická energia, 
vodné a stočné, teplá úžitková voda, vy kurovanie, výťah a ostatné) bude realizované 
v pravidelných intervaloch mesačne pozadu, t. j. za odbývaný mesiac a to vždy 
do 20. dňa aktuálneho mesiaca. 

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

IV. Práva a povinnosti z nájmu bytu 

4.1. á j o ol ca: 
a.! sa z.~väzuje, 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 spoločnej domácnosti, majú právo užívat' aj spoločné priestory 

domu a zariadenia domu predpísaným spôsobom podl'a povahy príslušného zariadenia, 
c.! sa zaväzuje, že pri výkone svojich práv bude dbať, aby v dome bolo vytvorené prostredie, 

z.~bezpečujúce ostatným nájomníkom nerušený výkon ich práv, 
d.! sa zaväzuje, že závady a poškodenia, ktoré v byte spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bývajú, 

uhradí v plnej výške: ak sa tak nestane, má prenajímatel' 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 prenajímatel'ovi tie opravy v byte, 
ktoré bránia riadnemu užívaniu bytu , 

g.! nie je oprávnený uskutočniť akúkol'vek dispoziciu s bytom (výmena bytu, prenechanie 
časti bytu, podnájom bytu , prijatie d'alšich osôb do bytu ) bez predchádzajúcebo súhlasu 
prenajímateľa, 

h.! je povinný umožnit' prístup prenajímatel'ovi do bytu za účelom prekontrolovania technic
kého stavu bytu a dodržania zmluvných podmienok, 

i.I je povinný ku dňu zániku nájmu bytu tento odovzdať prenajimateľovi vyprataný a v riad
nom stave Ihygienicky vybielenýl s prihliadnutim na obvyklú amortizáciu. 




