
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2-5-2022

uzavretá podľa §  663  a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonni'ka v zne
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonnĺk")

Prenajíma.el':    Mesto vemé Kapušany

Zčaä.:P3[jžlä:o8rompaedDr.Petrompetrikánom'PhD.
DIČ:2020540104
Sídl. L.N.T. č. 1
079 01 Velké Kapušany

Nájo- Beáta Babiaková, nar. 26.11.1990
Sĺdl. Centrum 11 1821/17
079 01 Velké Kapušany

Č1.l

Úvodné ustanovenie

Prenajĺmateľ je  vlastnĺkom  bytu  č.  132  na  3.  nadzemnom  podlažĺ  bytového  do
súpisné číslo 1670 orientačné číslo 1 v lokalite Centrum 11 vo Veľkých Kapušanoch, katastrál
územie Velké Kapušany.

Celková výmera plochy bytuje 39,48 m2. Byt pozostáva z 1 izieb a príslušenstva, kto
sa rozumie najmä predsieň, balkón a pivnica č.  132.

Vybavenie  bytu je  uvedené  v  prílohe,  ktorá je  neoddeliteľnou  súčast'ou  nájomn
zmluvy.

Spoločnými    časťami    domu   sa   rozumejú       časti    domu   nevyhnutné    naje
podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu,  strech
chodby,  obvodové múry,  priečelia,  vchody,  schodištia,  spoločné terasy,  povaly,  vodoro
nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú učené na spoloč
uŽívanie  a  slúžia výlučne  tomuto  domu,  a to  aj  v  prípade,  ak  sú  umiestnené  mimo  dom
Takýmito  zariadeniami  sú  najmä  výťahy,  práčovne  a  kotolne  vrátane  technologické
zariaderia,  sušiame, kočikáme, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodn
teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prĺpojky. Byt je bez závad.

Č1.2

Predmet nájmu

Prenajĺmateľ  prenecháva nájomcovi  byt uvedený  v  čl.  1  tejto  zmluvy  do  užĺvania
odovzdal mu ho v stave spôsobilom na riadne uŽívanie. Nájomca sa s uvedeným stavo
bytu oboznámil a dňa 01.06.2019 ho prebral do užívania.

Čl.3



Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Nájomný pomer vzniká dňom
01.06.2022 a skončí 31.05.2023. Pri zániku nájmu dohodnutého na dobu určitú nájom

nemáprávonabytovúnáhradu,okrempn'paduáknájombytuskončilpreduplynutímdohodnul
doby z dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je možné ďalej užívať.

Č1.4

Výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užĺvaním bytu

1/   Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné do 25. dňa prĺslušného mesiaca, za ktorý sa pl
nájomné na účet Mesta Veľké Kapušany, č.ú.: SK02 0200 0000 0019 48321153.

2/   Úhrady  za  plnenia  spQjené  s užĺvaním  bytu  sa  platia  mesačne,  ato  vždy  do  25.d
v mesiaci za bežný mesiac priamo do pokladne na Mestskom úrade. Uhrada za plne
spojené  s užĺvanĺm  bytu  sa  platí  preddavkovo  mesačne  spolu  s úhradou  nájomnéh
Tieto úhrady za plnenia spojené s uŽívaním bytu sa vyúčtujú raz do roka po uplyn
učeného obdobia, najneskôr do konca mája nasledujúceho roka.

3/   Osobitný predpis ustanoví, v ktorých prípadochje prenajímateľ oprávnený jednostr
zvýšiť nájomné a úhradu za plnenia spojené s užívanĺm bytu.

4/   Mesačné nájomné sa učuje na základe opatrenia MF SR z 23. apríla 2008 č.
01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení neskoršĺch predpisov  a preddavky n
úhradu za  služby spojené s  užívaním bytu sú určené podľa predpokladaných
nákl adov nasledovne:
nájomné vo výške:                                                                                          81,93 €
zálohová platba za vodnostočné:                                                            18,00 €
zálohová platba za odvod dažď. vody:                                                   1,50 €
zálohová platba za prevedenú deratizáciu resp. dezinsekciu:          1,00 €
zálohová platba za vykurovanie:                                                           36,00 €
zálohová platba za vodu použitú na ohrev:                                         12,00 €
zálohová platba za ohrev vody:                                                             22,00 €
zálohová platba za osvetlenie spol. priest.: 2,57 €

mesačný predpis celkom:                                                                       175,00 €
5/   Ak  nájomca  nezaplati nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užĺvanĺm by

do  piatich    dnĺ      po   jej      splatnosti, je  povinný  zaplatiť  prenajĺmateľovi  poplat
z omeškania. Výšku poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

6/   Pre   zabezpečenie   splácania   nájomného   aúhrad   za   prípadné   poškodenie   b
nájomca zaplatĺ  pred  prevzatím  bytu  do  užĺvania  finančnú  záruku  vo  výške  1
mesačných splátok nájoimého  na účet Mesta Velké Kapušany. V prípade v2niknut
nedoplatkov  na  nájomnom  a službách  spojených  s uŽívaním  bytu,  prenajĺmateľ
oprávnený so súhlasom nájomcu uvol'niť alikvotnú čiastku finančnej záruky.

7/   V-pn'padé,     že     nájomc-a   po     skončení  nájmu nespĺňa podmienky  na opakov
uzavretienájomnej         zmluvy,    vznikne   mu    právo      na    vyplatenie      finančn
záruky      resp.  jej  zostatku      spolu  súrokmi  najneskôr  do  siedmich  dní  odo  d
skončenia nájmu.

Č1.5

Práva a povinnosti z nájmu bytu

Práva a povinnosti prenajímateľa. Prenajímateľ má právo najmä:

1.    Požadovat'  pristup  k prenajatému  bytu  za  účelom  kontroly,  či  nájomca  užĺva  b
riadnym spôsobom.



:m:mmu:mm_rimm"mmi

nájmu nájomca nie je oprávnený požadovať úhradu nákladov vynaložených
stavebné  úpravy.   Ak   nájomca  vykoná   stavebné  úpravy  bez  písomného   s
prenajĺmateľa,   má   prenajímateľ   právo   okamžite   odstúpiť   od   zmluvy.   Nájo
je  vtakomto  pn'pade  povinný  po  skončenĺ  nájmu  na  svoje  náklady  uviesť
do pôvodného stavu.

6.    Je   povinný   oznámiť   prenajímateľovi   bez   zbytočného   odkladu   potreby   opráv,
ktoré   má   vykonať   prenajímatel'.    Pri   porušení   tejto   povinnosti   zodp
nájomca  za  Škodu  tým  spôsobenú  a nemá  nároky,  ktoré  by  mu  inak  prislúch4li
pre   nemožnosť   alebo   obmedzenú   možnosť   užívať   byt  pre   vady,   ktoré   v(
prenajĺmateľovi   neoznámil.   Nájomca   je   povinný   znášať   obmedzenie   v užív
prenajatého b)mi v rozsahu potrebnom na vykonanie jeho opráv a udržiavanie.

7.    Nájomcaje povinný starať sa o to,   aby na prenajatom byte nevznikla škoda.
8.    Ak   sa  vyskytnú  v byte  závady,   ktoré   nájomca  nespôsobil   a z tohto   dôvo

nemohol  byt  užĺvať     spôsobom  primeraným  jeho  povahe  aurčeniu,  má  nár
na    primeranú    zľavu    znájomného.      Toto    právo      musí      uplatniť    pĺsom
u  prenajĺmatel'a  bez  zbytočného   odkladu  azanikne,   ák   sa  neuplatní   do   šiesti
mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim.

9.    Nájomca   má   právo   po   skončení   nájmu   na   opakované   uzavretie   nájomn
zmluvy   s prenajímateľom za predpokladu,   že   počas trvania nájomného pome
bude dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce z nájomnej  zmluvy a z Občianske
zákonníka.

10.Nájomcavetisamusízdižaťvšetkeho,čĺmtynadmienipjmeranúpomeĽomobťážwalinftal
čhDváäieohiozo`mlvýkmjehDpiáv.Pretonabänesmieohmzit'susdvustahaletx]po
úpiavamipozmkudeboúmvaristzrvtynaňmzriadgÉbeztoho,žebyuobildostatočiÉ
obt'ážovat. susedov hlúkom, piachom. pqpolčekom,  dymmL pbmi,  parmi, pachmi,
atdapb]i odpadmi, svdlm) timri a uTbiáciari nesmie nechat' chovmé z\áeri vnikať
susediari pozÉmok a nešehe, pripadne v nwhodnó iočnó dobe odstaňovať zo svQjd fflr k
smmualetx)odsbaňovat'vet`ysmumjéhopozÉmok.



11.  Nájomca  je   povinný   odstrániť   závady   apoškodenia,   ktoré   v byte   spôsobil   s
alebo osoby s ním bývajúce.

12.Nájomca      iosoby   ktoré      sním      žijú    vspoločnej      domácnosti      sú    povi
dodržiavať domový poriadok.

13.  Po  skončení  nájmu  je  nájomca  povimý  vrátiť  prenajatý  byt  v stave,  v akom

4. Vrepvn#a'dsepnih]í#:#:anan:?pYň:]épor::g3Leaná;.  na  opakované  uzavretie  nájo
zmluvy, je povinný byt vypratať do pätnástich dní odo   dňa skončenia nájmu.

15. Na práva a povinnosti nájomcu, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa vzťáh
ustanovenia Občianskeho zákonnĺka.

Čl.6
Skončenie nájmu

1.    Nájom  sa  skončí  uplynutĺm  doby,  na  ktorú  sa  dojednal  alebo  písomnou  dohod
medzi prenajímateľom a nájomcom o skončenĺ nájmu.

2.    Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predčasnej výpovede nájmu bytu
strany   prenajímateľa,      pred   dohodnutou   dobou   nájmu   z dôvodov   taxatĺv
vyinedzených v § 711 ods.10bčianskeho zákonníka.

3.    Po skončení nájmu nájomca nemá právo na byto`ú náhradu.

Č1.7

0sobitné ustanovenia

1.    Zmluva je platná dňom podpĺsania oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinno
dňom  nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  2mluvy  na  verejnej  stránke  Mesta  Vel'
Kapušany.

2.    V prípade ak nájomca nespĺňa predpoklady na opákované uzavretie nájomnej zmlu
je povinný byt vypratať do pätnástich dní odo dňa skončenia nájmu.

3.    Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je Evidenčný list pre výpočet nájomné
a preddavkov na úhradu plnenia spojené s užívaním bytu    a Protokol o odovzd
a prevzatĺ bytu.

4.    Nájomná zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení p
obidve zmluvné strany.

5.    Zmluvné strany berú na vedomie, že pokial' ostatné podmienky ich nájomného vzť
nie sú upravené touto 2mluvou, platia prĺslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

6.   Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  táto  zmluva  zodpovedá     ich  slobodnej  vôli,  nebo
uzavretá  vtiesni,  ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  čo  po  prečítaní  tej
nájomnej zmluvy zmluvné strany potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

vo Veľkých Kapušanoch dňa ť) r,  9-6áL


