
 Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu                           0080/FTF/2021 

uzatvorená podľa § 3 a nasl. zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu 

 

 

Prenajímateľ: 

Meno a priezvisko(obchodné meno):  Georgina Šimonova  

Trvalé bydlisko /sídlo/::                    

Dátum narodenia /IČO,DIČ,IČ DPH/:           

Rodné číslo :                          

Štátna príslušnosť:                 

Bankové údaje (IBAN, IBAN/BIC kód):   

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca: 

Názov:            Vysoká škola múzických umení v Bratislave                  

                                      Filmová a televízna fakulta 

Sídlo:                          Svoradova 2, 811 03 Bratislava 

IČO:               00397431 

DIČ:                              2020845200 

IČ DPH:                        SK 2020845200 

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica 

Číslo účtu - IBAN:        

SWIFT:     

 

Štatutárny zástupca:     doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 

V zastúpení:               prof. Darina Smržová, dekanka      

(ďalej len „nájomca“) 

 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto nájomnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“): 

 

Článok I 

Predmet nájmu 

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom: 

a) Rodinného domu, ktorý sa nachádza na ulici Hájová 13 v Nových Zámkoch (ďalej len 

„byt“). Bytový dom je postavený na pozemku s parc. č.: č. 8445/252, (ďalej len „byt“), 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

domu prináležiaceho k bytu uvedenému v písm. a) tohto článku Zmluvy, 

c) spoluvlastníckeho podielu na pozemku, prináležiaceho k bytu uvedenému v písm. a) 

tohto článku Zmluvy, 

      (ďalej len „Predmet nájmu“). 

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že: 

a) je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania inému subjektu, 

b) nie je si vedomý žiadnych technických alebo iných závad na predmete nájmu,   

ktoré by znemožňovali alebo obmedzovali jeho využívanie nájomcom, 

c) na predmete nájmu neviaznu žiadne práva tretích osôb, ktoré by znemožňovali 

alebo sťažovali jeho užívanie nájomcom. 



 

3. Nájomca vyhlasuje, že si predmet nájmu riadne prezrel a jeho technický stav mu je 

známy. 

Článok II 

Opis bytu 

 

1. Byt pozostáva z 4 izieb, na prízemí je obývačka, kuchyňa, špajzka a WC na poschodí sú 

3 samostatné izby a WC a kúpeľňa.  obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom 

bytu je garáž s malou dielňou. 

2. Celková výmera podlahovej plochy bytu (bez plochy balkónu/loggie) je 240 m2. 

 

Článok III 

Doba nájmu 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ dáva nájomcovi Predmet nájmu v celom rozsahu 

do nájmu na dobu určitú, a to na obdobie od 05.05.2021 do 08.05.2021.  

 

Článok IV 

Nájomné 

 

1. Nájomné za užívanie Predmetu nájmu je zmluvnými stranami dohodnuté jednorázovo vo 

výške 300,- Eur (slovom tristo eur).  

 

2. Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva, ktoré predstavujú 

najmä poplatky za odber studenej a teplej vody a poplatky za spotrebu elektrickej energie 

(ďalej len „úhrady“) sú zahrnuté vo výške nájomného.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca prenajímateľovi uhradí nájomné bezhotovostne, 

prevodom na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

 

4. Nájomca nie je povinný platiť nájomné po dobu odstraňovania chýb na predmete nájmu, 

pokiaľ chyby nespôsobil sám. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania sa s platbou nájomného je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý deň omeškania s platbou úrok z omeškania 

z dlžnej sumy nájomného vo výške stanovenej podľa osobitných právnych predpisov, čo 

je o 5 percentuálnych bodov vyššie ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej 

banky platná k prvému dňu omeškania. 

 

6. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ vychádza z § 38 ods. 3 zák. č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), t. j. že 

nájom nehnuteľnosti je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. 

 

 

Článok V 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté 

užívanie. Nájomca vyhlasuje, že mu je stav Predmetu nájmu v čase jeho prenechania na 

užívanie dobre známy, nakoľko sa s ním pred podpisom tejto zmluvy osobne oboznámil. 

 



2. Prenajímateľ vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnych vád Predmetu nájmu, na ktoré by 

mal nájomcu pred uzatvorením tejto Zmluvy upozorniť. 

 

3. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že sa táto Zmluva uzatvára v zmysle 

zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. 

 

4. Prenajímateľ berie na vedomie, že v zmysle ust. § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má v súvislosti uzatvorením tejto Zmluvy 

registračnú povinnosť voči správcovi dane. Prenajímateľ je povinný nájomcovi splnenie 

tejto registračnej povinnosti preukázať.  

 

Článok VI 

Práva a povinnosti nájomcu 

 

1. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám 

na Predmete nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za 

vzniknutú škodu. 

 

2. Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná v Predmete nájmu žiadne 

stavebné zmeny. 

 

3. Nájomca sa zaväzuje, že všetky drobné úpravy v Predmete nájmu súvisiace s jeho 

užívaním a obvyklé udržiavacie práce v Predmete nájmu si zabezpečí sám na vlastné 

náklady. 

 

4. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez predošlého 

písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

5. Nájomca sa zaväzuje v Predmete nájmu udržiavať poriadok a správať sa v súlade s 

dobrými mravmi a zásadami slušného susedského spolunažívania. 

 

6. V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave, v 

akom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie bytu a zariadenia v byte 

podľa preberacieho protokolu spísaného pri preberaní Predmetu nájmu. 

 

7. Zmeny v Predmete nájmu, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je 

povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na 

náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami. 

 

Článok VII 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

 

1. Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do bytu za účelom vykonania kontroly, či ho nájomca 

užíva dohodnutým spôsobom, výlučne však za prítomnosti nájomcu po predchádzajúcom 

dohovore. V prípade hroziacej škody je prenajímateľ oprávnený vstúpiť do bytu za 

účelom vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov. 

 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených 

s užívaním Predmetu nájmu. 

 

Článok VIII 



Skončenie nájmu 

 

1. Nájom sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý. 

 

2. Nájom sa môže skončiť aj: 

a) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom, 

b) písomnou výpoveďou z akéhokoľvek  dôvodu   alebo  aj   bez   uvedenia   dôvodu  

zo   strany ktorejkoľvek  zmluvnej  strany  v jednomesačnej / dvojmesačnej 

výpovednej dobe, ktorá  začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca  

nasledujúceho  po doručení  písomnej  výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  obidvomi  zmluvnými   stranami   

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registry zmlúv. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú 

ustanoveniami zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu, zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v ich 

platnom znení. 

3. Zmena tejto Zmluvy je možná len formou písomných dodatkov.  

4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre nájomcu 

a jeden pre prenajímateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a že 

Zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli na znak čoho ju podpisujú. 
 

 

Bratislava dňa   
 
 

Za prenajímateľa:       Za nájomcu: 

 

 

 

 

 

……………………………………                              …………………………………….. 

                     podpis                                                          prof. Darina Smržová, dekanka 
 

 

 


