
Nájomná zmluva
uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Občiansky zákonník), ďalej len „zmluva medzi týmito zmluvnými stranami“

I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ:
Meno a priezvisko: Andrej Martinec
Trvalé bytom:
Dátum narodenia:
Kontakt:

/ďalej iba „prenajímateľ“/

Nájomca:
Divadlo Nová scéna 
Živnostenská 1 
812 14 Bratislava 
IČO: 00164861 
DIČ:2020829998
V zastúpení: Mgr. Ingríd Fašiangová, generálna riaditeľka 

Podpisujúci štatutár: Ing. Eduard Demjan 

Kontakt: 421 2 204 88 100

/ďalej iba „nájomca“/
/ďalej iba „zmluvné strany“/

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom nájmu je 2izbový byt č. 11 na -1. poschodí byt. domu nachádzajúci sa na ul. 
Žilinská 10 v Bratislave, katastrálne územie: Staré mesto, obec: BA- m.č. Staré mesto, 
okres: Bratislava I, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísaný na 
LV č. 5921.

2. Prenajímateľ po dobu účinnosti tejto zmluvy prenecháva nájomcovi predmet zmluvy do 
prenájmu za účelom bývania

III.
Doba nájmu



1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 2 mesiace a to od 2. 3. do 2.5. 2016. 
Zmluvné strany sa dohodli, že nájom bytu zanikne ukončením doby nájmu.

2. Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť najmä pre hrubé porušenie 
nájomnej zmluvy:

a) ak nájomca užíva byt spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom 
nájmu

b) ak nájomca dá byt do podnájmu, bez písomného súhlasu prenajímateľa
c) ak nájomca užíva byt v rozpore s touto nájomnou zmluvou.

3. Nájomca je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť najmä ak:
a) predmet nájmu sa stane nespôsobilý na dohodnutý účel nájmu
b) prenajímateľ poruší povinnosť zabezpečovať pre nájomcu plnenia súvisiace 

s nájmom (napr. dodávka elektrickej energie, vody, kúrenia).
4. V prípade odstúpenia od zmluvy pre hrubé porušenie zmluvy prepadá v prospech 

prenajímateľa vopred zaplatená kaucia. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany 
nájomcu, je prenajímateľ povinný vrátiť vopred zaplatené nájomné alikvotnej čiastke 
najneskôr do 5 dní od ukončenia nájmu na číslo účtu nájomcu.

5. Po skončení nájomného vzťahu nemá nájomca nárok na zabezpečenie náhradného 
ubytovania zo strany prenajímateľa.

IV.
Odovzdanie bytu

1. Prenajímateľ sa zaväzuje, že byt odovzdá do užívania nájomcovi v nepoškodenom stave 
spôsobilom na bývanie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní bytu spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, 
v ktorom uvedú najmä:

a) stav a vybavenie v akom sa byt nachádza v čase jeho odovzdania
c) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá so zmluvných strán.

3. Prenajímateľ sa zaväzuje v deň odovzdania bytu odovzdať nájomcovi dve sady kľúčov
od bytu a od vstupnej brány.

V.
Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu

1. Nájomné vrátane všetkých poplatkov za energie, KTV a internetové pripojenie vo výške 
650,- EUR za 1 mesiac, t.j. 1 300,- EUR za 2 mesiace, zaplatí nájomca v deň nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy, t.j. deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv."

2. Nájomca uhradí kauciu vo výške 300 EUR (slovom: tristo Eur), ktorá bude slúžiť ako 
zábezpeka pre preukázateľné nedoplatky a škody spôsobené nájomcom. Túto kauciu po 
odpočítaní preukázateľných nedoplatkov a škôd (v prípade že vzniknú) po skončení 
nájomného vzťahu prenajímateľ nájomcovi vráti v hotovosti pri odovzdaní bytu Kauciu 
uhradí nájomca nasledujúci deň po podpise nájomnej zmluvy.

3. Cena nájmu je stanovené pre 2 osoby. Navýšenie počtu osôb trvalo užívajúcich byt nie je 
možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.



Práva a povinnosti z nájmu bytu
VI.

Práva a povinnosti nájomcu:
1. Nájomca sa zaväzuje, že všetky drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady 

spojené s bežnou údržbou do výšky 30,- Eur uhrádza nájomca.
2. Nájomca nie je oprávnený vymeniť vložku na vchodových dverách do bytu/zámok bez 

písomného súhlasu prenajímateľa.
3. Nájomca sa zaväzuje, že pri výkone svojich práv bude dbať, aby sa v dome vytvorilo 

prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv.
4. Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenie domu riadne a riadne 

požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
5. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré v byte alebo v dome spôsobí 

sám alebo tí, ktorých prístup tam umožní. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po 
predchádzajúcom upozornení nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od 
nájomcu náhradu.

6. Nájomca sa zaväzuje, že nebude v byte vykonávať zmeny a stavebné úpravy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

7. Nájomca sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu oznámi prenajímateľovi tie opravy v 
byte, ktoré má znášať prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, 
ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

8. Nájomca nie je oprávnený uskutočniť akúkoľvek dispozíciu s bytom (výmena bytu, 
prenechanie časti bytu alebo bytu do podnájmu, prijatie ďalších osôb do bytu a pod.) bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

9. Nájomca je povinný po prechádzajúcom dohovore umožniť prístup prenajímateľovi do 
bytu s cieľom prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných 
podmienok, výlučne však za svojej prítomnosti.

10. Nájomca je povinný ku dňu zániku nájmu, byt odovzdať prenajímateľovi vyprataný od 
svojich osobných vecí a v riadnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Byt 
odovzdá nájomca prenajímateľovi vyčistený, inak si prenajímateľ môže od nájomcu 
požadovať náklady za upratanie bytu.

11. Prenajímateľ nebude zodpovedný za stratu, škodu alebo krádež osobného vlastníctva 
nájomcu alebo predmetov prinesených do bytu nájomcom alebo jeho hosťami. Nájomca 
je zodpovedný za poistenie týchto svojich vecí.

12. Nájomca je povinný udržiavať byt v náležitom poriadku a užívať ho obvyklým spôsobom 
tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu bytu a bytového zariadenia.

13. Nájomca nesmie z bytu odnášať bytové vybavenie ani zariadenie bez písomného súhlasu 
prenajímateľa.

14. V prípade, že po skončení nájmu zostanú v byte osobné veci nájomcu, prenajímateľ 
nezodpovedá za poškodenie, stratu, prípadne krádež osobných vecí nájomcu. 
Prenajímateľ má právo po skončení nájmu osobné veci nájomcu vypratať z bytu na 
náklady nájomcu.

15. Nájomca nesmie v byte fajčiť a držať zvieratá.

Práva a povinnosti prenajímateľa:



1. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených 
s užívaním bytu a je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne 
užívanie.

2. Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do bytu samostatne s novým potenciálnym 
klientom len po dohode s nájomcom, pokiaľ nájomca nemôže byť prítomný pri 
obhliadke. Obhliadky sa uskutočnia po predchádzajúcom ohlásení počas 1 mesiaca 
pred dňom ukončenia doby nájmu.

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv na : https://www.crz.gov.sk/."

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným oboma 
zmluvnými stranami.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 
Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží prenajímateľa jeden 
nájomca.

5. Spory vzniknuté medzi účastníkmi zmluvy prislúchajú na rozhodnutie príslušnému súdu.
6. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená 

na základe ich pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jej obsahom túto 
vlastnoručne podpisujú.

Bratislava,

prenajímateľ za naiomcu

https://www.crz.gov.sk/

