
 

 

NÁJOMNÁ ZMLUVA 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1. prenajímateľ : Obec Klátova Nová Ves 

sídlo: Obecný úrad Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves č. 100, 958 44 

Klátova Nová Ves 

IČO: 00 310 549 

DIČ: 202 12 779 62 

bank. spojenie: VÚB Topoľčany 

číslo účtu: SK1902000000002724123355 

zastúpená: Ing. Ivetou Randziakovou - starostkou obce  

                ( ďalej len ,, prenajímateľ“ ) 

 

 

a 

 

 

2. nájomca:           

 

uzatvárajú túto nájomnú zmluvu:                                

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľnosti – byt č.7, o výmere 62,01 m2, 3. nadzemné 

podlažie, vchod 1 v bytovom dome súp. č.184 nachádzajúci sa na parcele č.181/7 

zapísaný na liste vlastníctva č. 172, katastrálne územie Janova Ves, obec Klátova 

Nová Ves, pozostávajúci z obývacej izby spojenej s kuchyňou a jedálňou, dvoch izieb, 

balkóna  a  príslušenstva. 

2. Príslušenstvo bytu uvedeného v ods. 1 tohto článku tvorí: Kúpeľňa s WC a chodba.  

3. Opis stavu bytu a opis príslušenstva bytu je uvedený v zápisnici o odovzdaní 

a prevzatí bytu, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

4. Byt prenecháva prenajímateľ nájomcovi len za účelom bývania. 

 

III. 

Nájomné 

 

1. Dňom zápisničného prevzatia bytu vzniká nájomcovi povinnosť platiť prenajímateľovi 

nájomné za byt a preddavky na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu ( vývoz 

žumpy a dodávka elektrickej energie do spoločných priestorov)  

2. Mesačné nájomné za byt je v sume 183 €. Výška nájomného bola stanovená na 

základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Klátova Nová Ves zo dňa 28. 1. 2015  

č. 2/2015 pod bodom 5 c . 

3. Preddavky na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu definované v odseku 1 

v sume 20 € sú určené podľa predpokladaných nákladov.  

4. Nájomné a plnenia spojené s užívaním bytu sa uhrádzajú mesačne, mesiac vopred a to 

v termíne do 15. dňa kalendárneho mesiaca. 



5. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uzavrie zmluvy o dodávke služieb spojených 

s užívaním bytu ( dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, telekomunikačné 

poplatky, poplatky za internet ) priamo s dodávateľmi týchto služieb. 

6. Pri zmene počtu osôb bývajúcich v byte nájomca túto skutočnosť oznámi 

prenajímateľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej vzniku. 

7. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného , prenajímateľ má 

právo jednostranne zmeniť výšku nájomného, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny 

právnych a cenových predpisov. Zmenu výšky nájomného oznámi nájomcovi písomne 

pred jej splatnosťou formou mesačného predpisu úhrad. Ak sa zmenia skutočnosti 

rozhodujúce pre výpočet preddavkov na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu 

prenajímateľ má právo jednostranne zmeniť výšku preddavkov na úhradu, ak je na to 

dôvod vyplývajúci z počtu bývajúcich osôb, zo zmeny právnych a cenových 

predpisov. Zmenu výšky preddavkov za plnenia spojené s užívaním bytu oznámi 

nájomcovi písomne pred ich splatnosťou formou mesačného predpisu úhrad. 

8. Výšku nájomného a výšku mesačných preddavkov za plnenia spojené s užívaním bytu 

prenajímateľ zmení v prípade uvedenom v ods.7 tohto článku a to od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skutočnosti , ktorá zakladá právo 

prenajímateľa na vykonanie zmeny. 

9. Ak nájomca nezaplatí nájomné a preddavok za plnenia spojené s užívaním bytu 

v určenej lehote splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania, 

podľa platného právneho predpisu , za každý deň omeškania, najmenej však 0,83 €, za 

každý začatý mesiac omeškania. 

10. Preddavky na úhradu za plnenia spojených s užívaním bytu prenajímateľ vyúčtuje 

podľa skutočných nákladov v termíne najneskôr do 31.05. za predchádzajúci rok. 

Podľa výsledkov vyúčtovania : 

a) preplatok vráti prenajímateľ nájomcovi najneskôr do 31.07. príslušného 

kalendárneho roka 

b) nedoplatok zaplatí nájomca prenajímateľovi najneskôr do 31.07. príslušného 

kalendárneho roka 

 

IV. 

Doba nájmu 

 

1. Prenajímateľ prenajíma byt na dobu určitú – na 2 roky od 1. 6. 2022  do 31. 1. 2024. 

2. Ak si bude nájomca plniť všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu ( najmä platiť 

nájomné a preddavky za plnenia spojené s užívaním bytu a správca nebude evidovať 

žiadne nedoplatky na mesačnom zálohovom predpise platieb za užívanie bytu, ktorý je 

predmetom nájmu ) a zároveň bude spĺňať podmienky stanovené v § 12 zákona č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní má právo na 

opakované predĺženie doby nájmu. Prenajímateľ bude nájomcu informovať 

o možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, najmenej 3 mesiace pred 

dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu. 

3. Ak bude mať nájomca nájomného bytu záujem o predĺženie platnosti nájomnej 

zmluvy je povinný 2 mesiace pred ukončením platnosti nájomnej zmluvy doručiť na 

Obecný úrad Klátova Nová Ves žiadosť o predĺženie jej platnosti (doby trvania 

nájmu). 

 

 

 

 



V. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom bytu zaniká 

a) uplynutím dojednanej doby nájmu 

b) písomnou dohodou nájomcu a prenajímateľa 

c) písomnou výpoveďou prenajímateľa z dôvodov uvedených v ust. § 711 ods. 1 

Občianskeho zákonníka. 

2. V prípade skončenia nájomného vzťahu výpoveďou je výpovedná doba tri mesiace 

a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

3. Nájomca môže vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu. V prípade skončenia 

nájomného vzťahu výpoveďou je výpovedná doba tri mesiace a začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená 

výpoveď. 

4. Nájomca sa zaväzuje dňom skončenia nájmu prenajatý byt odovzdať prenajímateľovi. 

Zároveň sa zaväzuje odovzdať byt prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade je povinný uhradiť 

prenajímateľovi náklady na opravy a práce, ktorými sa byt uvedie do stavu, v akom ho 

nájomca prevzal. 

5. Prenajímateľ po skončení nájmu nenahradí náklady na stavebné úpravy a iné podstatné 

zmeny, ktoré nájomca vykonal v byte so súhlasom, resp. bez súhlasu prenajímateľa, 

ani protihodnotu toho, o čo sa kvalita a vybavenie bytu zlepšili, a to ani vtedy, ak 

prenajímateľ od nájomcu nebude požadovať uvedenie bytu do pôvodného stavu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca po skončení doby nájmu predmetný byt 

nevyprace a neodovzdá najneskôr deň po uplynutí doby nájmu správcovi bytu, je 

nájomca povinný za každý deň neoprávneného užívania bytu bez platnej nájomnej 

zmluvy zaplatiť na účet prenajímateľa zmluvnú pokutu vo výške 6 EUR. 

 

VI. 

Zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu 

 

 

 

VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené v ustanoveniach §§ 687 – 

695 Občianskeho zákonníka. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa 

vzťahujú ustanovenia Obč. zák. 

2. Nájomca sa zaväzuje vykonávať na vlastné náklady v prenajatom byte drobné opravy, 

súvisiace s jeho užívaním a uhrádzať náklady spojené s jeho bežnou údržbou /§ 687 

ods. 2 Občianskeho  zákonníka/. Nutnosť výkonu opráv, ktoré má znášať prenajímateľ 

je povinný oznámiť mu bez zbytočného odkladu a súčasne mu umožniť ich vykonanie. 

V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti /§ 

692 ods. 1 Občianskeho zákonníka/. Nájomca sa zaväzuje predmetný byt, spoločné 

priestory a zariadenie domu užívať riadne a riadne používať plnenia, ktorých 

poskytovanie je spojené s užívaním bytu. Pri výkone svojich práv a povinností bude 

dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon 

ich práv /§ 690 Občianskeho zákonníka/. Nájomca berie na vedomie práva 

prenajímateľa na odstúpenie od nájomnej zmluvy, ak napriek jeho písomnej výstrahe 

bude užívať prenajatý byt, resp. trpieť jeho užívanie takým spôsobom, že 



prenajímateľovi vzniká škoda, alebo mu hrozí značná škoda /§ 679 ods. 3, veta prvá 

Občianskeho zákonníka/. 

3. Nájomca sa zaväzuje nevykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v byte 

vrátene stavebných úprav v pivničných priestoroch bez súhlasu prenajímateľa a to ani 

na svoje náklady /§ 694 Občianskeho zákonníka/. Nájomca sa taktiež zaväzuje, že 

nebude vykonávať bez súhlasu prenajímateľa ani stavebné úpravy balkónov, akými sú 

napríklad zastrešenie a zasklenie, žalúzie a rolety nesmie umiestniť z vonkajšej strany 

okien. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že oprávnenie prenajímateľa na výkon stavebných 

prác, resp. iných podstatných zmien v byte je viazané na súhlas nájomcu, ktorý ho 

môže odmietnuť len z vážnych dôvodov. Ak však prenajímateľ bude vykonávať také 

úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je nájomca povinný ich vykonanie 

umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla /§ 695 

Občianskeho zákonníka/. 

5. Nájomca je povinný umožniť vstup do bytu zamestnancom ústredných orgánov štátnej 

správy, krajského stavebného úradu, zástupcom prenajímateľa, prípadne iným 

kontrolným orgánom s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu. 

6. Nájomca a osoby tvoriace domácnosť nájomcu sú povinné prihlásiť sa k trvalému 

pobytu v obci Klátova Nová Ves do 1 mesiaca od podpísania nájomnej zmluvy. Do  

bytu sa  na trvalý pobyt prihlási a byt môže užívať len nájomca s manželom resp. 

partnerom a jeho deťmi, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti a rodičia 

nájomcu. Ďalšie osoby môžu byť prihlásené k trvalému pobytu len so súhlasom obce 

Klátova Nová Ves. Nájomca nesmie dať pridelený byt do podnájmu žiadnej inej 

osobe. 

7. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej 

bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy je notárska zápisnica, v ktorej nájomca 

vyjadril súhlas s podmienkami a obsahom nájomnej zmluvy. Nájomca určil 

v notárskej zápisnici miesto, na ktoré bude nájomca vyprataný v prípade ukončenia 

nájmu a neodsťahovania sa z bytu. Notárska zápisnica bude slúžiť ako podklad pre 

výkon rozhodnutia vyprataním bytu. Nájomca vyhlasuje, že miesto v notárskej 

zápisnici je pravdivé a je spôsobilé na uloženie vyprataných vecí, že vlastníci 

nehnuteľnosti, do ktorej má byť vypratanie vykonané o tom vedia a súhlasia s tým. 

V prípade, že by sa dodatočne ukázalo označenie miesta ako nepravdivé, zaväzuje sa 

nájomca znášať všetky škody a náklady, ktoré tým prenajímateľovi vzniknú a nesie 

plnú zodpovednosť za uvedenie nepravdivej informácie.  

9. V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného bytu 

neodsťahuje, prenajímateľ zabezpečí  vypratanie nájomného bytu na náklady 

nájomcov na miesto určené v notárskej zápisnici.  

10. Drobné domáce zvieratá (napr. pes, mačka) môže nájomca v byte chovať len na 

základe písomnej žiadosti predloženej prenajímateľovi ako aj 2/3 písomného súhlasu 

nájomcov bytového domu. Iné zvieratá ako i veľké a nebezpečné plemená psov nie je 

možné chovať ani so súhlasom ostatných nájomcov. 

11. Nájomca je povinný podieľať sa na čistení a upratovaní spoločných priestorov 

bytového domu podľa harmonogramu, ktorý si určia nájomcovia bytov. 

12. Nájomca sa zaväzuje udržiavať okolie bytoviek. 

 

 

 

 



VIII. 

Dohoda o finančnej zábezpeke 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zloží na účet obce vedený vo VÚB Topoľčany 

IBAN:  SK 84 0200 0000 0017 3009 3151  finančnú zábezpeku vo výške 1 098 €. 

2. Finančná zábezpeka sa použije na: 

a) úhrady za nezaplatené nájomné a nezaplatené služby spojené s užívaním bytu, 

b) úhrady za poškodenie spoločných priestorov  a spoločných zariadení bytového 

domu počas nájomného vzťahu, 

c) úhrady za opravy a práce, ktorými sa byt a zariadenie bytu pri skončení nájomného 

vzťahu uvedie do pôvodného stavu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, 

c) iné úhrady, ktoré priamo súvisia s užívaním bytu a správou bytového domu. 

3. Finančnú zábezpeku zúčtuje a vyplatí obec nájomcovi po skončení nájmu najneskoršie 

do  30 dní od ukončenia nájmu. V prípade, že  z finančnej zábezpeky bude nutné 

odrátať úhradu za poškodenie spoločných priestorov, spoločných zariadení bytového 

domu alebo úhradu za opravy a práce poškodeného bytu a zariadenia, bude finančná 

zábezpeka nájomcovi vrátená najneskoršie do 30 dní od obdržania faktúry za vyššie 

uvedené opravy. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto 

zmluve len písomne po vzájomnej dohode. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

3. Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane prenajímateľ a 1 

nájomca. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zúčastnenými stranami a 

účinnosť nadobúda v súlade s ustanoveniami § 47a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

 

 

V Klátovej Novej Vsi, dňa 1. 6. 2022 

 

 

Za prenajímateľa:  Za nájomcu:  


