
Nájomná zmluva 
na úklade rozhodnutia MsÚ RSV9512012 , zo dňa 26.09.2012 , 
ktorú v zmysle § 43 a násl. a § 685 a násl. Občianskeho zákonníka 

uzavreli medzi sebou 

I. Mesto Zlaté Moravce, 
Sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
IČO : 00308676 

ďalej lell pre naj í ol ate ľ 

2. Tieul: 
Priezvisko: 
Meno: 

srode"ý: 
rodné číslo: 
rodinný stn\': 
trvalý pobyt: 

číslo OP: 

Lutková 
Mária 

d'alej len n á j o ol c a I n á j o ol c o v i a 

I. Predmet zmluvy 

1.1. I)renajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 2-izbový byt, I. kategórie 
byt č. 12 na 3.podlaží ,Rovňanova číslo I, súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce 
o celkovej rozlohe 44,10012, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izíeb a nasledov
ného zariadenia: 

Položka Dátum Počet 

l..nštal. Ks 

Kuch~ská ll.nka so skrinkaml.. 1,0 
Kuch~ská linka bez skriniek žiadna 
Vstavaná skriňa kusov 3,0 
Seorák žiadn:t: 
Varič žiadn:i 
Elektrick~ boiler / e:rietokový ohrievač vod;t žiadn~ 

ZdroJ tee1a uživan~ jednotlivým nájomcom žiadn:.:: 
Meracie a re~lačné zariadenia 20 . 02 . 12 4,0 
Elektrl..cká dvojElotenka 

1.2. Predmetn)' byt je v uZlvania schopnom stave. Nájomca sa so stavom bytu 
oboznámil osobne a" tomto stave ho preberá. 
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4.3. Pre naj í mat e l' 
a.! sa zaväzuje zabezpečit' nájomcovi plný nerušený výkon práv, spojených s užívaním bytu, 
b.! sa zaväzuje, že stavebné úpravy a iné podstatné zmeny v byte bude vykonávat' iba so sú

hlasom mljomcu: tento súhlas nájomca môže odopriet' iba z vážnycb dôvodov: ak takéto 
úpravy bude prenajímatel' povinný vykonat' na prikaz príslušného orgánu štátnej správy, 
nájoOlca sa zaväzuje, že ich vykonanie bezodkladne umožní. 

V. Ostatné ustanovenia 

5.1. aJomca berie na vedomie, že dňom 31.\2.2013 nájom končí a do troch dní od zániku 
nájmu je nájomca povinný byt uvol'nit' a odovzdat' od uvedeného bytu všetky kl'úče. 

5.2. ájoOlca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy pri nájme na dobu určitú nemá 
nárok na bytovú nábradu, takže po skončení nájmu v pripade neuvol'nenia bytu, bude byt 
prenajíl11atel'om okamžite vyprataný. 

5.3. Nájomn)' vzt'ah podl'a tejto zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bol dObodnutý, písomnou 
dobodou zmluvných strán, smrťou nájomcu alebo písomnou výpoved'ou podl'a úpravy 
obsíahnutej v Občianskom zákonníku. V prípade smrti nájomcu nedochádza k prechodu nájmu. 

5.4. Predmetný byt bol nájomcovi prenajatý na základe žiadosti nájomcu a rozbodnutia Komisie 
sociálno - zdravotnej a bytovej, ktorá rozbodia o pridelení predmetu nájmu nájomcovi, a to na 
základe toho, že nájomca splnil podmienky stanovené VZ Mesta Zlaté Moravce č.112006, 
ktorým sa stanovuj ú zásady pridel'ovania mestských nájomných bytov v meste Zlaté Moravce. 

5.5. ájomc" si je vedomý toho, že nemá právny nárok na odkúpenie predmetu nájmu do osobného 
vlastníctvu. 

Vl. Záverečné ustanovenia 

6.1. Zmenit' alebo doplnit' túto zmluvu možno len písomne na základe súblasných prejavov 
účastníkov zmluvy. 

6.2. V pripade vzt'ahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveníami 
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6.3. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výbrad 
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 4 vyhotoveniach podpísali, pričom každá zmluvná 
strana obdržala po jednom vybotovení, dve vyhotovenia sú určené pre MsÚ Zlaté Moravce . 
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Prenajímate!' 

. (tUIJJ / Matenal soracoval~ ............ .... . . . 

Za spr3v28'J ~; .. Ž0l3 .. .. ......... . 
Dna: .... .. ... ........ 11 
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