
NÁJOMNÁ ZMLUVA Č...OSOO-10326/2021...Z 29.12.2021.

uzavretápodl’a § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník, v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej
len ’’Občianskyzákonník”),

zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom b5h^aní, v zneníneskoršíchpredpisov
(ďalej len ’’Zákon”) a

Všeobecnezáväznéhonariadeniamesta Levice č. 126 o podmienkachprenajímanianájomnýchbytov 
obstaraných s podporou štátuzodňa 12.12.2013 (ďalej len ’’VZN”)

(ďalej len ’’Zmluva”)

medzi:

prenajímateFom:

Mesto Levice
so sídlom: Nám. Hrdinov 1, 934 31 Levice
IČO: 00 307 203

zastúpený správcom: SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
so sídlom: Poľná 8, 934 03 Levice
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 
1142/N

IČO: 34 117 989
DIČ: 2020402692
IČ DPH; SK2020402692
]
štatutárny orgán: Ing. Viliam Rybár, konateľ

(ďalej len ’’Správca”)
(ďalej len ’’PrenajímateF”) 

a

nájomcom:...KardošováŠejla...........................................Víg Ľubomír.................................
dátum narodenia:. .............
bydlisko:!^ .........
trvalý pobyt:... .........
(ďalej len ’’Nájomca”)

(ďalejPrenajímateľ a Nájomca spolu len ’’Zmluvné strany” a každý samostatne len ’’Zmluvná 
strana”)

za nasiavovnýchpodmienok :

1. Predmet nájmu



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom bytového domu so súpisnýmčíslom[4948, 
ktorýsanachád2a na ulici Ladislavovdvor] B] v Leviciach (ďalej len ’’Bytový dom”). 
Bytový dom je postavený na pozemku evidovanom na katastrálnejmapeako parcela 
registra sparcelnýmčíslom 12795/15, výmera v m2: 344 druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria a je zapísaný na liste vlastníctv^a číslo [IjvedenomOkresnýmúradom 
Levice, katastrálnymodborom, prekatastrálneúzemie Levice.
Správca je na základeZmiuvy o správe majetku mestaúčinnej od 1.1.2001 
v zneníneskoršíchdodatkovoprávnenýprenajímať byty v bytoWch
domochvovlastnícn'ePrenajímateľa.
Prenajímateľ na základesúhlasu primátora Mesta Levice, ktorýtvoríPrílohu 1 
prenechávaNájomcovi do užívanianájomný byt, ktorýsanachádza v Bytovom dome a 
je špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy (ďalej len ”Byt”).
PrenajímateľprenechávaNájomcovi Byt spolu so zariadenimšpecifikovanom v 
Protokole o odovzdám' a prevzatí Bytu.
Nájomca je oprávnený spolu s Bytomužívať aj spoločné časti a spoločnézariadenia 
Bytového domu.

2. Účel náimu

2.1 Prenajímateľprenecháva Byt Nájomcovivýlučne za účelombý^'ania.
2.2 Nájomcaako aj osoby, ktoré s ním Byt užívajúsazaväzujú, že budú Byt spolu s 

príslušensrvmmvyužívať v súlade s dohodnutým účelom. Porušenietejto povinnosti sa 
bude považovať za hmbé porušenieZmlm'^'.

i. Odovzdanie predmetu náimu

4.1.

4.2.

SprávcaodovzdáNájomcovi Byt do užívania na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Bytu. V tento deňSprávcaodovzdáNájomcovikJ’úče od bytu a týmtodňom sú Nájomca 
ačlenovia jeho domácnosti oprávnenívstupovať do Bytu ako jeho užívatelia . 
SprávcaodovzdáNájomcovi Byt spolu s jeho príslušenstvom v stave spôsobilom na 
riadneužívanie.

4. Doba nájmu

4.1 Prenajímateľprenajíma Byt Nájomcovi na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12.2022 
(ďalej len ’’Doba nájmu”).

4.2 Nájomca má právo na opakované uzavretienájomnejzmluvy na dobu určini, 
pridodržanipodmienok uvedených v Zmluve, VZN a Zákone.

4.3 O možnosti opakovaného uzavretianájomnejzmlmy’ bude
SprávcaNájomcupísomneinformov'^aťminimálne 3 (tri) mesiacepred uplynutím Doby 
nájmu.

4.4 V prípade, akNájomca má záujem o opakované uzavretienájomnejzmluv}', je povinný 
najmenej 2 (dva) mesiacepred ukončenim Doby nájmu doručiť na Mestskýúirad v 
Leviciach, Oddelenieslužiebobčanom a organizáciám, žiadosť o opakované 
uzavretienájomnejzmluvy spolu s dokladmi o tom, že splnapodmienky určené VZN.



5. Výška a splatnosť nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním Bytu

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Dňomprotokolárnehoodovzdania a prevzatia Bytu vzniká
NájomcovipovinnosťplatiťPrenajímateľovinájomné a preddavky na úhrady za plnenia 
poskytované s užívaním Bytu. Tietosanájomcazaväzujeplatiť až do fyzického 
odovzdania Bytu Správcovi po skončení nájmu.
Nájomné je určené podľaopatrenia ministerstva financií SR zodňa 23.04.2008 č. 
01/R/2008 o reguláciícien nájmu bytov v zneníneskoršíchpredpisov a VZN 
mesačnevovýškešpecifikovanej v Predpisemesačnejzálohovej úhrady za nájomné a 
plnenia poskytované s užívaním Bytu, ktorýn’^oríPrflohu 3 Zmluvy (ďalej len 
’’Predpis”).
Preddavky na úhrady za plnenia poskytované s užívaním Bytu sú určené 
podrapredpokladanýchnákladovmesačnevo\"ýškešpecifikovanej v Predpise. 
Splatnosťnájomného a preddavkov na úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu 
je mesačnevopred, vždy do dňabežnéhomesiaca uvedeného v Predpise na účet 
uvedený v Predpisealebo v hotovosti do pokladneSprávcu.
Správca je oprávnenýmeniť výšku nájomného a preddavkov na úhrady za plnenia 
poskytované s užívaním Bytu v závislosti od zmenyprávnychalebo cenových 
predpisov, zmeny počtu osôbbývajúci v Byte, zmeny rozsahu poskytovaných plnení, 
podľaspotreby poskytovaných plnení v predchádzajúcom období alebo na 
základeinýchskutočnostímajúcich vpl)'\' na výšku preddavkovýchplatieb. 
Prikaždejzmene výšky nájomnéhoalebopreddavkov na úhrady za plnenia poskytované 
s užívaním bytu Správca doručí Nájomcovi nový Predpis, ktorý bude 
ďalšouneoddeliteľnousúčasťouZmlmT- Zmenu výšky nájomného a preddavkov na 
úhrady za plnenia poskytované s užívaním Bytu vy'koná Správca od prvého 
dňakalendárnehomesiacanasledujúceho po skutočnosti, ktorázakladá právo Správcu na 
vykonaniezmeny.
Celková výška preddavkov na úhradu plnení poskytovaných s užívaním Bytu sa 
zúčtuje vždy za predchádza júcikalendámy rok v termíne do 31. 
májanasledujúcehokalendárneho roka po zistem'skutočnýchnákladov za poskytnuté 
plnenia. Vyúčtovanímzistené nedoplatky alebopreplatky sú splatné do termínu 
uvedeného v ročnom vyúčtovaní.

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Nájomca ku dňuuzavretiaZmluvyoznámi Správcovi počet
osôbtvoriacichdomácnost’Nájomcu s uvedením ichmena a priezviska. 
Zoznamosôbtvoriacichdomácnost’Nájomcu je uvedený v Evidenčnom liste osôb, 
ktorý tvoríPrílohuZmluvy.

6.2 Nájomca je povinný prihlásiťseba a všetky osoby s ním bývajúce na trvalý pobyt v 
meste Levice bezodkladne, najneskôr do 1 jedného) 
mesiacaododňauzatvoreniaZmluvy.

6.3 Nájomcasazaväzuje, že všetky drobné opravy v Byte súvisiace s jeho užívaním a 
obvyklé práce v Byte zabezpečí sám a na vlastné náklady.

6.4 Nájomcasazaväzuje, že nedostatky a poškodenia v Byte a spoločnýchpriestoroch a 
zariadeniach Bytového domu, ktoréspôsobí on sám, alebočlenovia jeho domácnosti 
odstráni a uhradí v plnejvýške. Aksa tak nestane, má Správca právo po 
predchádzajúcomupozomeníNájomcupoškodeniaodstrániť a požadovať od Nájomcu 
náhradu.



6.5

6.6

6.7

6.9

6.10

6.11

6.12

Nájomcasa2aväzuje,zachovaťpôvodný stav bytu a to, že nebude v Byte vykonávať 
podstatné zmeny a stavebné úpra\7 bez predchádzajúcehopísomnéhosúhlasuSprávcu, 
a to ani na svoje náklady. Porušenietejto po\’innosti sa bude považovať za hrubé 
p o ru š enie Zmlu v}^
Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Správcovn potrebutýchopráv v 
Byte, ktoré má znášaťPrenajímateľ a umožniťichv^'konanie, inakzodpovedá za škodu, 
ktoránesplnenímtejto povinnosti vznikla.
Nájomcanie je oprávnenýprenechať Byt, alebočasť Bytu do podnájmu
aleboubytovaťďalšíchčlenov domácnosti bez
prechádzajúcehopísomnéhosúhlasuPrenajímateľa.
Nájomcanie je oprávnenývymeniť Byt bez
predchádzajúcehopísomnéhosúhlasuPrenajímateľa.
Nájomca a osoby tvoriacedomácnosťNájomcu sú povinni umožniť vstup do Bytu 
zamestnancom Ministerstv^a doprav}% výstavby a regionálnehorozvojaSlovenskej 
republiky, príslušného stavebného úradu, Správcu a inýchkontrolnýchorgánov s 
cieľom výkonu kontroly technického sta\m. Správca je oprávnený v prípadehroziacej 
škody vstúpiť do Bytu za účelom\ykonaniaopatrem'potrebných na jej 
zamedzeniealebozmenšenia jej následkov aj bez ohlásenia asúhlasuNájomcu.
Nájomca je povinný v deňskončenia nájmu Bytu splatiťvšetky svoje 
prípadnézáväzkyv'očidodávateľovielektrickej energie a v tento deň s
týmtododávateľom aj zrušiťzmluvu o dodávkeelektrickej energie.
Nájomcaberie na vedomie, že dodávateľelektrickej energie uzatvorí s 
Nájomcomzmluvu o dodávkeelektrickej energie len za predpokladu, že
predchádzajúcinájomca Bytu ukončil odberelektrickej energie na 
odbemommiesteprislúchajúcom k Bym a zrušil zmlmm o dodávkeelektrickej energie. 
Nájomca je uzrozumený s tým, že k zapojeniuodbeméhomiesta a k dodávkeelektrickej 
energie do Bytu môžedôjsť až po
úhradeprípadnýchzáväzko^yjrechádzajúcehonájomcu Bytu vočidodávateľovielcktrickej 
energie.
Prenajímateľ je povinný zabezpečovaťriadneplnenieslužieb, ktorýchposkytovanie je 
spojené s užívaním Bytu.

7. Zánik nájmu Bytu

7.1 Nájom Bytu zaniká:
7.1.1 uplynutím Doby nájmu, ak nedošlo k opakovanému uzavretiunájomnejzmluvy 

na Byt;
písomnou dohodou Zmluvnýchstrán;
písomnouvýpoveďouNájomcu, pričomsanájom Bytu skončí
poslednýmdňommesiacanasiedujúceho po mesiaci, v ktorom bola \'ýpoveď 
doručená Prenajímateľovi a/alebo Správcovi; 
písomnouvýpoveďouPrenajímateľa, ak:

(a) Nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu Bytu najmä 
tým, že nezaplatil včas predpísané nájomné alebo predpísanú úhradu za 
plnenia poskytované s užívaním Bytu za čas dlhší ako 3 (tri) mesiace;

(b) Nájomca, alebo ten, kto je členom jeho domácnosti hrubo poškodzuje 
prenajatý Byt a jeho príslušensn^o, spoločné priestor)^ a spoločné zariadenia v 
Bytovom dome;

(c) Nájomca \yužíva Byt bez súhlasu Prenajímateľa na iné účely ako na býn^anie;

7.1.2
7.1.3

7.1.4



7.2

7.3

7.4

(d) Nájomca, alebo ten, kto je členom jeho domácnosti sústavne narušuje pokojné 
bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré 
mravy' v Bytovom dome;

(e) Nájomca bez súhlasu Prenajímateľa v Byte ubytuje osoby, ktoré nie sú 
uvedené v Prílohe 4 Zmlm^^ (do toho sa nezarátavajú návštevy kratšie ako 15 
dm);

(f) Nájomca a všetky osoby s ním bývajúce sa neprihlásia do jedného mesiaca od 
uzatvorenia Zmluv7 na trv'alý pobyt v Meste Levice;

(g) Nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom Bytu viazaný;
(h) Nájomca prenechal Byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného 

súhlasu Prenajímateľa;
(i) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s Bytom alebo s Bytovým domom 

naložiť tak, že Byt nemožno užívať, alebo ak Byt alebo Bytový dom vy^žaduje 
opra\^', pri ktorých ^’ykonávaní nemožno Byt alebo Byto\ý dom najmenej 
počas 6 (šiestich) mesiacov užívať;

0 Nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania Bytu osobitného určenia alebo 
predpoklady užívania Bytu vyplývajúce z osobitného určenia Bytového domu; 
a

(k) Nájomca \yužíva Byt bez súhlasu Prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. 
Nájom Bytu sa skončí uplynutím výpovednejlehoty, pričom\'ýpovednálehota je 3 (tri) 
mesiace a začínaplynúť prvým dňommesiacanasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená Nájomcovi.
K termínu skončenia nájmu je Nájomca povinný Byt uvoľniť a odovzdať ho 
Správcovi v stave primeranomdobeužívania, pričomzodpovedá za vzniknuté škody. 
Zároveň je Nájomca povinný uhradiťnájomné a úhrady za plnenia poskytované s 
užívaním Bytu vráraneskutočnýchnákladov na základe ročného vyrnčtovania v zmysle 
článku 6. bod 6.6 Zmluvy.
Nájomca po skončení nájmu Bytu nemá nárok na pridelenienáhradného bytu 
aleboinejbytovej náhrady.

8. Záverečné ustanovenia

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

Zmluvanadobúdaplatnosťdňom podpisu ZmluvyZmluvnými stranami a 
účinnosťdňomnasledujúcim po dni zverejneniaZmluv'y na webovom sídle 
Prenajímateľa, ktorým je internetová stránka Prenajímateľa.
Do nadobudnutia účinnosti Zmluvy sú Zmluvné strany prejavmisvojejvôleviazané. 
Zmluvu možno meniť, dopĺňaťju, alebojuzrušiť len písomne, a to na základe dohody 
ZmluvmýchstránpodpísanejZmluvnými stranami.
V prípade, aksaneskôr stane niektoré z ustanovem' Zmluvy neplatné 
alebonevykona teľné, nemá takátoneplatnosťalebonev^'konateľnosťniektorého z
ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vy’konateľnosťostatných ustanovení Zmluvy. 
Zmluvné strany sú v takomtoprípade povinné bez zbytočného odkladu 
uzatvoriťdodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné
alebonevykonateľnéustanovenieZmluvy tak, aby bola vôľaZmluvnýchstránvyjadrená v 
nahrádzanýchustanoveniachZmluvy zachovaná.
Zmluvné strany sa dohodli, že na právnevzťahybližšie neupravené 
ZmluvousaprimeranevzťahujúustanoveniaObčianskehozákonníka, Zákona a VZN. 
Zmluvné strany zhodneprehlasujú, (i) že si Zmluvuriadneprečítali, (ii) v plnom 
rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočnezrozumiteľný a určitý, (iii) že 
táto \'yjadrujeichslobodnú a vážnuvôľuprosrúakýchkoľvekomylov a (iv) že táto



nebolauzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich 
prektorú koľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

8.7 Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s tým, že všetky rodopisy majú 
platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 1 (jednom) rovnopise.

Za Prenajímateľa:

V Leviciach, dňa

Za Nájomcu:

Mesto Levice I 
SLUŽBYT LEÚ(^, ki>ol. s r.o. 
Ing. Viliam Rybár ^ 
konateľ

Kardošová Šejla, Víg Ľubomír

Prílohy :
č.l

Č.2
Č.3
Č.4

Súhlas primátora Mesta Levice s uzatvorenimZmluvy
Evidenčný list bytu
Evidenčný list osôb
Protokol o odovzdaní a prevzatí Bytu

l


