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ZI/ILUvA
o

nájme bytu v bytovom dome -,5 b,j, Letničie
Cl.

1

Zm|uvné strany
Prenajímatef

Nájomca

:

:

obec Letničie
tčo : 3a9699
Zasupená: starostom obce Mariánom Dvorským
Pavol Nemec
r.č.

l

uzatvárajú túto nájomnú zmluvu

|.=,

č|.2

Predmet nájmu
I

I

prenajímateť prenechávanájomcovi do užívaniabý č.2 napňzemí
WC, kuchyne
súpisnó číslo1ó v Letničí,pozostávajúcizchodby, kúpel,ne,
aizby o ploche 29,a5 m2Byt vr áiane j eho pdslušenstva bol o dov zďaný bez záv ad,
v

Ct. 3
Doba nájmu
1. Nájom vzntkáod

2.
3.

01 .a9.2014,

}rTájom saazatvára na dobu 3 rokov,
predtŽená o ďalŠie
Do"ba uvedená v bode 2 m6že blď prenajímateťom
najmá o platení
3 roky, ak si nájomca po dobu nájmu plnil povinnosti
nájomného a služieb spojených s užívanímbytu,

-2_

čt. q
Nájomné a jeho úhrady
Dňom uzavretia nájomnej zmluvy vznlkánájomcovi právo nájomný
byt užívať a p o vinno st' p atiť prenaj ímat el'o vi úhrady za plnenta
poskYované s užívanímbytu.
2. Nájomné je v zmysle zmlul,y mesačne vo výške 39,6] €. Poplatok
v sume ]00,59 € zostáva obci ako zábezpeka pre prípad straty
schopnosti uhrádzať nájomné a ostatné služby resp. na úhradu škód,
spósobených nájomcom. Ak nevznikne takáto situácia, zostatok bude
riešený dodatkom k nájomnej zmluve po skončenínájmu.
Zaplnenie poskYované s užívanímbytu nájomca bude piatit'polročne
po vyúčtovanívodnélro a stočnéhoa osvetlenia spoločných priestorov
podťa skutočnej spotreby.
4. Nájomné je nájomca povirrný zaplattt'prenajímatel'ovi najneskór do
15. dňa pdslušnéhomesiaca.
5. Ak nájomcanezaplatí nájomné, alebo polročnésplát§, je povinný
zaplattt'prenaiímatel'ol,i poplatok z omeškania lro rÝške 0-25 %
l :he, ;l:s:L;",- za s:z,j.,-ien cn ešk,:.iria.
1.
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Iné dojednania
1. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie nájomného,
prenajímateť má právo zmenit' Úšku nájomného ak nastanl zmena
osobitným predpisom alebo ak sa zmení rozhodnutie cenoých

orgánov. Tato zmena sa uplatní od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho
po skutočno sti, ktorá zakladá právo prenaj íma tel' a na vykonani e
Zmeny.
2. Stavebné úpravy móže nájomca vykonat'len so súhlasom
prenajímatefa a v súlade so stavebným zákonom. Drobné úpravy
v byte, súvisiace s jeho vžívaníma náklady spojené s bežnou údržbou
uhrádzanájomca. Poškodente zanadenia bytu a spoločných
priestorov v dome z nedbanlivosti uhradí nájomca v plnej výške.
3. xá.lom byťu sa skončípísomnou dohodou nájomcu a prenajímateťa
alebo písomnou výpoveďou v zmysle § 710 Občianskeho zákonníka.
Nájomca móže vypovedať nájom byfu bez udania dóvodu.

Nájomca je povinný dňom skončenia nájmu odovzdať
prenajímatefovi byt ,, stave v akom ho prevzal,bez závad,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V opačnom prípade sa
zavázttje uhradit'prenajímateťovi náklady na tie opra\y apráce,
ktoými sa bY uvedie do stal,u, v akom ho nájomcaptevzal
5. Prenajímatel'po skončenínájmu neuhradí nájomcovi náklady na
stavebné úprar,ry a iné podstatné zmeny, ktoré nájomca vykonal v byte
bez jeho súhlasu, ani protihodnotu toho, o čo sa prípadne kvalita
a vybavenie bytu zlepšlla a to ani vtedy ak od nájomcu nepožaduje,
aby byt uviedol do póvodného star,rr.
6. V pdpade, že nájomca ukončínájom v období , kedy má vopred
uhradený nájom, finančnévysporiadanie bude realizovať s vlastníkom
bytu, tj. Obcou Letničie.
7. Náj omca bude vykonávať služby, za ktor é prenaj ímatel' nebude
p,ožadovaťúhradu a to upratovanie spoiočných priestorov.
8. IJčastnícitejto zmluvy si zmluvu prečítalia vyhlasujú, že zmluve
porozumeli, s obsahom tejto zmluvy súhlasia anaznak súhlasu tuto

4.

zmluru podpizu_iú.
9- Zmlrrva sa vyhotovujev 2 rovnopisoch po jednom pre prenajimateťa
a nájomcu.

V Letničí,dňa 28.08.2014

Prenajímateť
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Nájomca
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Pavol Nemec
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