
NÁJOMNÁ ZMLUVA
Č. 202274-128

Zmluv ně strany
Prenajímateľ: OBEC Chlebnice. IČO: 00314510. so sídlom Chlebnice Č. 1 86.

zastúpená stamS[om obce Ing. Antonom Stašom (ďatej len
prenajímateľ)

2. Nájomca: Marek Pavolka rod. Pavotka nar. bytom Chlebnice Č. 267
a Lenka I lricová rod I Iricová nar. bytom Podbiel 389,
(ďatej len ..flájOmCa“)

‚I.
Prcdmet zmluvy

Prenajímateľ je vlastníkom bytu Číslo 2, ktorÝ sa nachádza na prízemí v bytovom dome
súp. Č. 128. Bytový dom je postavený na pozemku C-KN parc. 89/I zastavané plochy
a nádvoria o výmere I 64 m2 Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na Okrcsnom úrade
Dolný Kubín, katastrálnom odbore, na liste v[astníctva Č. 3417, katastrálne územie
Chlebnice.

2. Prenaj ímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva nájomcovi do uívania byt uvedený
v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy. ktorý pozostáva z kuchyne, izby a príslušenstva.

3. Opis bytu:
- byt 1. kategórie.
- výmera ohytnej podlahovej plochy bytuje uvedená v evidenčnom liste bytu
- vykurovanie bytu: obytný dome súp. Č. 128 má vlastně vykurovanie plynom
- celkový stav a vybavenie bytu je uvedené v evidenČnc)m liste bytu

111.
1)oba nájmu a ukončcnie nájmu

Byt uvedený v Čl. II. ods. 1. tejto zmluvy sa prenajíma na dobu urČitú od 1.7.2022
do 3 0.06.2024, t. j. na 24 mesiaeov, s možnosťou opakovaného predlženia.

2. Ak bude mať nájomca bytu záujcm o pred[ženie platnosti nájomnej zmluvy je povinný
2 rnesiace pred ukončením platnosti zmluvy doručiC na Obecný úrad Chlebnice žiadosť
o predlženie doby jej platnosti (doby trvania nájmu).

3. Ziadosť o prcdlženie podanú nájomcorn prerokuje obecné zastupiteFstvo a rozhodne
o nej. Zmluvné strany v prípade schválenia predl%enia uzavrú clodatok k tejto nájomnej
zmluve, ktorým predlžia dobu platnosti nájomnej zmluvy.

4. Nájomný vzt‘ah móže zaniknút‘:
a.) písomnou dohodou zmluvných strán
b.) písomnou výpoveďou nájorncu, pričorn nájom bytu sa skonČí posledným dňom

mesiaca nasledujúceho po mesiaci. v ktorom bola výpoved‘ doruČená
prenaj ímatelovi.

c.) písornnou výpoved‘ou prenajímateľa. po prerokovaní a rozhodnutí v obecnorn
zastupi[eľstve obce a 50 súhlasom starostu obce ak nájomca:
— hruho porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým,

že nezaplatil včas nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním
bytu za Čas dlhší ako 2 mesiace (napr. platby za vodu, teplo, el. cnergiu a pod.),
aleho ten. kto s ním býva napriek písomnej výzve poškodzuje prenajatý byt
ajeho príslušcnstvo, spoločné pnestory a spoloČné zariadenia v bytovom dome,

— využíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na ině účely ako na bývanie.
alebo ak nájomca. alebo ten kto s ním býva sústavne porušuje pokojné bývanie



ostatnch nájotncov, ohrozuje hezpečnosť ostatných nájonwov, atebo pOlitŠuje
dobré trlravy V bytovom dome.

— neuíva byt bez vánvch dóvodov,

— bez súhlasu prcnajímateFa V predmetflOtTt byte ubytuje osoby. ktoré nic sú
uvedené v evidenčnom liste k tomuto bytu (do toho sa nerátajú návštevy kratšie
ako 20 dní).

. V písomnej výpovedi. bez ohľadu na to čiju podal prenajímatel alebo nájomca. musí byť

uvedená lehota. kedv sa má nájom skončiť.
6. Nájom sa skončí posledným dňom rnesiaca nasledujúceho po mesiaci. v ktorom bota

výpoveď doručená nájomcovi.
7. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátit byt v stave zodpovedajúcom

stavebným úpravám vykonaným so súhlasom prenajímatefa.
8. Nájomca nesmic prenechať byt. ktorý má v nájme, do podnájmu ďalším osobám.
9. V ostatných otázkach sa skončenie nájmu riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Iv.
Výška a splatnost‘ nájomného

1. Nájomca pri podpise zmluvy uhrádza prenajímateľovi depozit vo výške 300,00 E. t)epozit
uhradený nájomcom prenajímateľ vráti nájomcovi pri ukončení nájomného vztahu,
za predpokladu, e nájomca odovzdá byt prenajfmateľovi v stave v akom ho prevzal
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, a e hudú vyrovnané všetky platby nájomného.
V prípade, ak nebudú vyrovnané všetky platby nájomného a ak bude byt alebo zariadenie
bytu poškodené nájorncom prcnajímateľ móe tento depozit použit‘ jednak na vyrovnanie
nedoplatkov nájomného a móe z depozitu v prípade poškoclenia bytu alebo vecí v byte
nájomcom uhradiť {inančnú náhradu takého poškodenia na základe predloených účtov
o oprave alcbo nadobúdacej cene konkrétnej poškodenej veci. Po úhrade vzniknutých
nákladov podľa predchádzajúccj vety vráti prenajímatel‘ zvyšnú čast depozitu nájomcovi.

2. Výška nájomného za byt sa stanoví v zmyste platných právnvch predpisov.
3. Nájomca sa zaväzuje platit odo dňa podpísania nájomnej zmluvy a zápisnice o odovzdaní

a prevzatí bytu nájomné vo výške, ktorá je určená a hude určovaná v rámci evidenčného
listu bytu.

4. hvidenčný list obsahuje výšku nájomného, evidenčné číslo elektromeru. vodomeru,
úhrady za plnenia poskytované v súvistosti s užívaním bytu. hvidenčný list vyhotovuje
vlastník bytu v súlade s platnou právnou legislatívou.

5. Ak dójde v priebehu trvania nájmu k zmene cenových predpisov regulujúcich výšku
nájomného pri nájme bytov je prenajímateľ oprávnený jednostranne upravit výšku nájmu
v súlade s touto zmenou.

6. Nájomca je povinný platit‘ nájomné a zálohové úhrady za plnenía poskytované
v súvislosti s uívaním bytu do 25. dňa v mesiaci vlastníkovi bytu. Ak nájomca nezaplatí
nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované v súvislosti s uívaním bytu clo 10 dní
po jej splatnosti, je povinný zaplatit“ vlastníkovi bytu poplatok z omeškania vo výške
0,1 % z dlnej sumy za každý deň omeškania.

V.
Práva a povinnosti nájomcu

1. Základné práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v 687 až 695 Občianskeho
zákonníka.

2. Okrem týchto práva povinností sa zmluvné strany dohodli na nasledovných právach
a povinnostiach:
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a) súhlas na uzavretie dodatku k zmluvc o predÍžení doby trvania nájmu dáva obecné
zastupiteFstvo a dodatok podpisuje starosta obce.

b.) nájomca ncmóe v mieňať byt s mým nájomcom bez sťihlasu vlastníka bytu,
c.) nájomca bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu. aleho inej h tovej náhrady

pri ukončení nájmu z akéhokOľ\ek dövodu.
d.) k termínu ukončenia nájimt je nájomca povinný byt uvoľnit a odovídut ho

vlastníkovi v stave primeraflom dobe užívania. pričOm nájomca flesie zodpovednost

za spósohené škody.
3. Nájomca a osoby, ktoré s ním bývajú v spotočnej domácnosti majú právo užívat‘

aj spotočné pries[ory domu a zariadenia domu spósohom obvyklým s ohľadom na ich
povahu a určenie.

4. Nájomca sa zvázuje udržiavat spoločné priestory a priUahlé priestranstvá k bytovému

domu v primenmom poriadku.
5. Nájomca sa zavázuje, že nebude vykonávat v predmcte nájmu žiadne stavebné úpravy

a mé podstatné zmeny (napr. výmenu príslušenstva) bez predchádzajúceho súhlasu

prenajímateFa, a to ani na svoje náklady.
6. Nájomca sa zaväzuje. v prípade ak clójde k zmene okolností rozhodných pre stanovenie

výšky nájomného, oznámi tieto skutočnosti bezodkladne prcnaj ímat.cľovi prenaj írnateľ
je oprávnený vykonat zmetni výšky nájomného s účinnostou od 1. dňa mesiaca
nasledujúeeho po mesiaci. v ktorom k zmene okolností rozhodných pre stanovenie výšky
nájornného došlo.

7. Nájomca je povinný umožnit prenajímateFovi, alebo ním poverenej osobe vstúpit‘
do predrnctu nájmu za účelom kontroly dodržiavania zrnhivných podmienok
a technického stavu, ako i vykonania montáže alebo kontroly meračov médií.

8. Nájomca sa zaväzuje vkonávať na svoje náklady drobné opravy v byte a na jeho
zariadení súvisiace s ieh užívaním a s bežnou údržbou. Drobnými opravami sa pre účely
tejto zmluvy považuj ú opravy, ktorých náklady v jednotlivorn prípade neprevyšujú sumu

33,00 E. Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu takto vynaložených
nákladov.

9. Nájomca je povinný oznámit bez zbytočného odkladu prenajímateFovi potrebu tých
opráv v predmete nájmu, ktoré má znášat‘ prenajímateľ, a umožnit‘ mu ich vykonanie;
inak zodpovedá za škodu. ktorú nesplncním tejto povinnosti vznikla.

10. Nájomca je povinný odstránit závady a poškodenia, ktoré spósobil na predmetc nájmu,

alebo v spoločných priestoroch. alebo spoločnom zanadení domu sám alebo osoby, ktoré
s ním bývajú. Ak sa tak nestane. má prenajírnateF právo po predchádzajúcom upozornení
závady a poškodenia odstránit a požadovat od nájomcu náhradu vzniknutcj škody
a súvisiacich nákladov.

11. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu v dósledku jeho
zneužitia (t. j. užívaním predmetu nájmu v rozpore s dohodnutým alebo obvyklým
spósobom užívania) zodpovedá nájomca i za škody spósobené osobami, ktorým umožnil
k predmetu nájmu prístup. nezodpovcdá však za náhodu.

vl.
Práva a povinnosti prenajíniatel‘a

I. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom
na riadne užívanie a zabezpečit nájomcovi plný a nerušený výkon práv, spojených

s užívaním predmetu nájmu.
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2. PrenajimateF. atebo ním poverená osoba. je oprávnený vstúpiť do predmetu nájtmt,
bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu. len vo výnimočn ch prípadoch. ak si to vyžaduje
hriVarijflý stav. O tom musí nájomcu bezodktadne informovat.

VI I.
Zátcrcčné ustanov cnia

1 . iáto zmluva sa vyhotovuje v dvoch eXelTlplúroch. po jedflofli pre každú JO zmluvrnch
strán.

2. t\kékoľvek dodatky. alcho zmenv tejto zmfuvy musia byť vyhotovené písomne
na ‚úklade súhlasu zmtuvných strán.

3. Pokiaľ táto nájomná zmluva neobsahuje hližšie ustanovenia. vzťahujú sa na nájomný
vzíah prísktšné ustanovenia Občianskcho zákonníka.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom
ju podpísali.

5. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledctjúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..

V Chlehniciach. dňa 24.06.2022

J ..‚

prenajimatel najomca
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