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ZN{LUvA
o

nájme b tu v bytoyom dome - 5

Letničie

člr

Zmluvné strany
Prenajímateť : Obec Letničie
IČo : 309699
Zastupená: starostom obce Mariánom Dvorským

Nájomca

:

Ludovít ondis
r.č.
Jana ondisová
r.č.

vratvárajútúto nájomnú zmluvu
v

CL.2
Predmet nájmu
Prenajímateť prenechávanájomcovi do užívaniabyt č. 1 na púzemi
súpisnéčíslo19 v Letničí,pozostávajúci z predsiene, WC, kúpelne, komory,
kuchyne, obývacej izby, spálne a detskej izby, o ploche 74,55 m2. Nájomca
je oprávnený s bytom užívaťaj spoločnépriestory.

Cl. 3
Doba nájmu
Prenajírnatel'prenajíma byt nájomcovi na dobu určitu oď 1.2.20í5
do 31.1.2018.
2. Nájomca má právo na opakovanéuzavretie zmluvy o nájme byťu
pri dodržaní podmienok uvedených v tejto nájomnej zmluve
a všeobecne záv'ámých právnych predpisov. O možnosti opakovaného
1.

uzayíetianájomnej zmluvy bude obec informovať nájomcu
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia
nájmu nájomného byru.

čl. +

Nájomné a jeho úhrady
Dňom uzavr etia náj omnej zmluvy v znlká náj omcovi právo náj omný
byužívaťa povinnosť platiť prenajímateťovi úhrady zaplnenia
po skytované s užívanim byru.
2. Ňa;omne je v zmysle zmluvy mesačne vo výške I0I,74 €. Finančná
záĚezpeká vo rnýške šesťmesačnéhonájomného v sume 6t0,44 €
zo stái a ob ci ako záb ery eka pr e pdp ad straty s cho pn o s tí uhr ádzať
nájomné a ostatné služby resp. na úhradu škód, spósobených
nájomcom. Ak nevznikne takáto situácia, zostatok bude riešený
dodatkom k nájo_mnej zmluve po skončenínájmu,
polročne
J^. Zap\není" porkytované s užívanímbyru nájomca bude platiť
po v_v.ičtol,ánír.odného a stočnéhoa osvetlenia spoločných priestorov
poď'a skutočnej spnrrreb;-.
4. Ňaiomne je nájomca povinný zaplatť prenajímateťovi najneskór do
15. dňa pdslušnéhomesiaca.
je povinný
5. Ak nájomcanezap|atí nájomné, alebo polročnésplátky,
zaplatiť prenajímateťovipoplatok z omeškania vo ýške 0,25 Yo
z d|Znei čiastky, zakažďý deň omeškania.
1.

Cl.

5

Iné dojednania

1. Nájomca je povinný pri vyhotovení nájomnej zmluvy uviesť mená
osób a ich dátumy narodenia, ktoré tvoria spolu s nájomcom
spoločnúdomácnosť. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateťovi
utékoťu.k zmeny v počte osób ťvoriacich spoločnúdomácnosť.
Evidenčný list vyhotovuje prenajímateť a je súčasťouzmluvy.
z.Aksa zmenia cenové predpisy alebo okolnosti rozhodujúce pre
stanovenie výšky nájomného alebo ceny služieb poslqrtované s uŽÍvaním
bytu, prenajímateť má právo jednostranne zmeniť úškunájomného
a služieb spojených s užívanímbytu. Prenajímateť sa zavánle,že
oznáminájomcovi zmenu písomne pred ich splatnosťou. Táto zmena

sa uplatní od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po skutoČnosti, ktorá
zakladá práv o pren aj í ma tel' a na vykonani e zmeny,
3. stavebnéúpravy m'ženájomca vykonať len so súhlasom
prenajímatóťa a-v súlade so stavebnýmzákonom. Drobné úpravy
u Uyté, súvisiace s jeho užívaníma náklady spojené s bežnou údržbou
uhiádzanájomca. poškodenle zartadenia byru a spoločných
priestorov v dome znedbanlivosti uhradí nájomca v plnej výške.
4. Nájom bytuzaúkne písomnou dohodou medzi prenajímateťoma
najomcom , alebo písomnou ýpoveďou. výpovedná lehota je tri

mésiace azačínaplynúťprúm dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená. Ak bo|
,ra.1o- bynr dohod.ruŤ na určifý čas, zanikne jeho uplynutím.
Nájomca móželrypovedať nájom byru bez udania dóvodu.
5. Nájomca je povinný dňom skončenia nájmu odovzdat prenajímateťovi
byt v stave v akom ho prevzal,bezzávad, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebovanie. v opačnom pdpade sazavázuje uhradiť
pienajímateťovi náklady na tie opravy apráce, ktorymi sa bý uvedie
do star,,u, v akom ho nájomcaprevzal.
prenajímatef
po skončenínájmu neuhradí nájomcovi náklady
6,
l: s::-,-ebr:é úpralr a iné podstatné zmen}-, ktoré nájomca vvkonal
r- blte bez jeho súhlasu, ani protihocinoru toho, o čo sa pdpadne
kvalita a vybavenie bl,ru zlepšila a to ani vtedy ak od nájomcu
nepožaduje, aby byt uviedol do póvodného staw.
7. V pdpade, ženájomca ukončínájom v období , kedy má vopred
uhradený nájom, ťrnančnévysporiadanie bude realizovať s vlastníkom
b},ťu, tj. Obcou Letničie.
8. Nájomca bude vykonávať služby, zawoté prenajímateť nebude
požadovať úhradu a to upratovanie spoločných priestorov.
9. Účastníci tejto zmluvy si zmlur,,tr prečítalia vyhlasujú, že zmluve
porozumeli, s obsahom tejto zmluvy súhlasia anaznak súhlasu tuto
zmlul,u podpisujú.
10.Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch po jednom pre prenajímatela
a nájomcu.

V Letničí,dňa

30.01 .2015
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podpis prenajímateťa

