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Zmluva o nájme bytu 
uzatvorená podľa ustanovenia § 685 Občianskeho zákonníka 

medzi

Prenajímateľom: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
DIČ: 2020 936643
IČO: 00 603 201
Zastúpená: Ing. Ján Hrčka, starosta

Nájomcom: Vlasta Dereyrová

Článok L
Predmet nájmu

1. Prenajímateľ v súlade s § 2 ods. 2 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave 
prenecháva nájomcovi do užívania byt č. na . ( podľa LV č.
poschodie ) v dome súp. číslo na ulici _ v Bratislave, katastrálne
územie Petržalka, zapísaný na LV č. katastra nehnuteľností vedeného Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom (ďalej len „byt“), ktorý je určený ako náhradný 
byt za obecný byt pri MŠ Bradáčova 4, Bratislava.

2. Byt je zaradený do I. kategórie podľa Opatrenia MF SR z 23. apríla 2008 
č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení neskorších predpisov. Byt pozostáva z 
troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kúpeľňa a WC, kuchyňa, predsieň, 
neobytná hala a balkón o celkovej ploche 65,64 m . Súčasťou bytu j e aj pivničný priestor.12

3. Nájomca je oprávnený s bytom užívať aj spoločné priestory a spoločné zariadenia domu, 
ak sa v objekte nachádzajú, ktorými sú sušiarne, práčovne, mangľovne, kočikárne, výťahy, 
STA, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplo nosné prípojky, kanalizačné prípojky, 
elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné suterénne priestory, 
vzduchotechnika a využívať plnenia, ktoré sa poskytujú s užívaním bytu.

4. Nájomca vyhlasuje, že so stavom bytu sa oboznámil v prítomnosti zástupcu prenajímateľa 
a vyhlasuje, že byt v tomto stave preberá.

1. Prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi na dobu určitú do 31. 07. 2025, alebo do 
skončenia pracovného pomeru, na ktorý je nájom bytu viazaný, podľa toho, ktorá lehota 
uplynie skôr.

2. Prenajímateľ môže dobu nájmu bytu predlžovať počas trvania pracovného pomeru 
nájomcu na základe ktorého bol nájom bytu pre nájomcu určený v súlade s čl. 4 ods. (1) 
písm. a) a čl. 5 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka, zo dňa 
23. 06. 2020 (ďalej Zásady), pričom jednorazové predĺženie nesmie presiahnuť tri roky.

Článok II.
Doba nájmu a rozsah užívania bytu
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3. Podmienkou pre predlženie doby nájmu bytu je najmä dodržiavanie povinnosti nájomcu 
tak, ako vyplývajú z tejto nájomnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Okrem nájomcu sú v byte evidované nasledovné osoby:

meno a priezvisko dátum narodenia trvalé bydlisko vzťah k nájomcovi 
(príbuzenský - aký/iný)

5. Akékoľvek zmeny v osobách evidovaných v byte podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy musí 
nájomca bytu bezodkladne písomne oznámi prenajímateľovi a požiada prenajímateľa 
o súhlas s takouto zmenou. Pobyt osoby prechodne sa zdržujúcej v byte je nájomca 
povinný oznámiť prenajímateľovi vtedy, ak pobyt presahuje 30 dní. Porušenie zmluvných 
povinností podľa tohto ods. 4 Zmluvy bude podľa dohody zmluvných strán považované za 
hrubé porušenie povinnosti vyplývajúcej z nájmu bytu.

Článok III.
Cena nájmu a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu

1. Dňom uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy vzniká nájomcovi povinnosť platiť 
prenajímateľovi nájomné za byt a preddavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním 
bytu.

2. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je úhrada mesačného predpisu nájomného 
vrátane preddavkov za plnenia poskytované s užívaním bytu vo výške 220,- €. Uvedenú 
sumu uhradí nájomca ako zábezpeku pred podpísaním tejto zmluvy na účet prenajímateľa 
číslo, SK27 5600 0000 0018 0059 7022, VS 0220250344. Predmetná suma bude 
k dispozícii prenajímateľovi a bude plniť úlohu zábezpeky pre prípad vzniku akýchkoľvek 
splatných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z titulu nájomného vzťahu 
a príslušenstva týchto pohľadávok.

3. V prípade, že po riadnom skončení nájmu podľa čl. II. ods. 1. tejto zmluvy dôjde k nájmu 
tohto bytu na ďalšie obdobie s tým istým nájomcom, už uhradená zábezpeka bude 
prevedená ako zábezpeka za prenajatý byt novou nájomnou zmluvou na ďalšie obdobie. 
Vyúčtovanie tejto zábezpeky sa bude riadiť podľa čl. V. ods. 9. tejto zmluvy.

4. Nájomné v sume 71,85 € mesačne je určené podľa § 1 bodu 1-12 Opatrenia MF SR z 23. 
apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení neskorších predpisov 
a preddavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu v sume 148,15 € mesačne 
sú určené podľa predpokladaných nákladov. Mesačné nájomné vrátane preddavkov za 
plnenia poskytované s užívaním bytu sú stanovené v úhrnnej výške 220,- €.

5. Nájomné a preddavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu sa platia 
mesačne pozadu, a to v termíne od ,1. do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri 
platbe nájomca uvedie, za ktorý mesiac platbu uhrádza. Spôsob platby je predmetom 
osobitného dojednania.

6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného, prenajímateľ má právo 
zmeniť výšku nájmu, i výšku mesačných preddavkov na úhradu za plnenia poskytované 
s užívaním bytu, ak je to dôvod vyplývajúci z počtu bývajúcich osôb, zmeny právnych 
alebo cenových predpisov alebo zo zmeny rozsahu plnení poskytovaných s užívaním bytu.
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Výšku platby za plnenia poskytované s užívaním bytu prenajímateľ každoročne prehodnotí 
a upraví na základe vyúčtovania za predchádzajúci rok. Prenajímateľ sa zaväzuje, že 
oznámi nájomcovi zmenu výšky nájomného a zmenu výšky preddavkov písomne pred ich 
splatnosťou.

7. Výšku nájomného a výšku mesačných preddavkov prenajímateľ zmení v prípadoch 
uvedených v ods. 4. od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skutočnosti, 
ktorá zakladá právo prenajímateľa na vykonanie zmeny.

8. Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky na úhradu za plnenia poskytované 
s užívaním bytu v určenej lehote splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z 
omeškania vo výške 0,5 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej 0,83 € 
za každý i začatý mesiac omeškania. Zároveň je povinný uhradiť poštovné za zaslanie 
upomienky o nezaplatení nájomného alebo preddavkov, prípadne nedoplatku vyúčtovania.

9. Preddavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu prenajímateľ vyúčtuje podľa 
skutočných nákladov v termíne najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. 
Podľa výsledkov vyúčtovania:
- preplatok vráti prenajímateľ nájomcovi do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania, 
- nedoplatok zaplatí nájomca prenajímateľovi do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

Článok IV.
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 Občianskeho zákonníka.

2. Nájomca sa zaväzuje, že on sám, ako aj osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti 
uvedené v článku II. ods. 3. budú dodržiavať aktuálny, platný „Domový poriadok bytového 
domu“.

3. Podľa dohody zmluvných strán je nájomca povinný na vyzvanie správcu alebo 
prenajímateľa v požadovanej primeranej lehote zodpovedajúcej okolnostiam prípadu byt 
sprístupniť za účelom obhliadky technického stavu bytu a zistenia, kým je byt obývaný.

4. Nájomca je povinný dvakrát ročne a to v nasledovných termínoch do 20. mája a do 
20. novembra, doručiť prenajímateľovi čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom 
nájomcu o tom, s ktorými osobami v byte trvalé žije v spoločnej domácnosti, v špecifikácii 
údajov o uvedených osobách podľa ods. 3. článku II. tejto zmluvy. Porušenie tejto 
zmluvnej povinnosti bude podľa dohody zmluvných strán považované za hrubé porušenie 
povinnosti vyplývajúcej z nájmu bytu.

5. Nájomca sa zaväzuje v lehote 90 dní od podpísania tejto zmluvy protokolárne odovzdať 
obecný byt pri Bratislava prostredníctvom zamestnanca referátu
správy obecných bytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

6. Nájomca sa zaväzuje prehlásiť trvalý pobyt z odovzdávaného služobného bytu do 90 dní od 
podpísania tejto zmluvy s vydaným súhlasom mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
prihlásenie sa k trvalému pobytu v byte podľa článku I ods. 1 tejto zmluvy.

7. Nájomca sa zaväzuje prihlásiť sa k odberu elektrickej energie do 10 dni od podpisu 
nájomnej zmluvy.

Článok V.
Skončenie nájmu
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1. Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom, 
písomnou výpoveďou alebo splnením rozväzovacej podmienky stanovenej v čl. VI. tejto 
zmluvy.

2. Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času.
3. Ak bude pracovný pomer nájomcu, zakladajúci nárok na uzatvorenie tejto zmluvy, 

ukončený pred uplynutím dohodnutej doby nájmu bytu, nájom bytu skončí dňom 
ukončenia pracovného pomeru.

4. Nájomca môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu.
5. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu len z dôvodov uvedených v ustanoveniach 

§ 711 ods. 1) Občianskeho zákonníka.
6. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. 

Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

7. Nájomca sa zaväzuje dňom skončenia nájmu odovzdať prenajímateľovi byt 
s príslušenstvom v stave spôsobilom na riadne užívanie. V opačnom prípade je povinný 
uhradiť prenajímateľovi náklady na tie opravy a práce, ktorými byt uvedie do stavu 
spôsobilého na riadne užívanie.

8. Prenajímateľ na základe dohody zmluvných strán po skončení nájmu bytu nenahradí 
nájomcovi náklady na stavebné úpravy a iné podstatné zmeny, ktoré nájomca 
vykonal v byte 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.

9. Nájomcom zložená zábezpeka podľa či. III. ods. 2. a 3. zmluvy bude použitá 
na vyrovnanie a započítanie prípadných splatných pohľadávok prenajímateľa voči 
nájomcovi. V prípade skončenia nájmu bytu podľa tejto zmluvy, ak nájomca odovzdá 
prenajímateľovi byt v zmysle tejto zmluvy a svojho záväzku uvedeného v notárskej 
zápisnici spísanej v zmysle čl. VI. tejto zmluvy, bude mu zábezpeka na jeho písomnú 
žiadosť vyplatená v hotovosti cez pokladnicu mestskej časti alebo na číslo bankového účtu, 
uvedené v písomnom doklade osvedčenom podpisom nájomcu, najneskôr do šiestich 
mesiacov po odovzdaní bytu prenajímateľovi; v prípade skončenia nájmu bytu pred 
odovzdaním bytu nájomcovi, prenajímateľ vyplatí zábezpeku spôsobom uvedeným 
v tomto odseku zmluvy do šiestich mesiacov odo dňa skončenia tejto zmluvy.

Článok VI.
Osobitné ustanovenia

1. Nájomca je povinný v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy predložiť 
prenajímateľovi notársku zápisnicu spísanú notárom, s exekučným titulom vypratania bytu 
a vymoženia splatných pohľadávok prenajímateľa v prípade, ak dôjde k skončeniu tejto 
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, ktorá bude obsahovať vyhlásenie nájomcu o uznaní 
záväzkov z nájomnej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a exekúciou 
podľa ustanovenia § 45 ods. 2 písm. c) v spojení s ustanovením § 184 Exekučného 
poriadku (ďalej len „Vyhlásenie“). Vyhlásenie bude obsahovať najmä:
a) uznanie záväzku - (i) byt vypratať a odovzdať prenajímateľovi aj s príslušenstvom 

v stave spôsobilom na riadne užívanie v deň skončenia nájmu podľa čl. II. alebo V. 
zmluvy, v znení podľa prípadných platných písomných zmien a dodatkov a (ii) zaplatiť 
všetky splatné pohľadávky vzniknuté na základe zmluvy v znení podľa prípadných 
platných písomných zmien a dodatkov s uvedením presnej špecifikácie podľa čl. III 
zmluvy, alebo na základe užívania bytu uvedeného v zmluve, spolu s ich 
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príslušenstvom, podľa vyúčtovania prenajímateľa v deň ukončenia nájmu a v deň 
uvoľnenia bytu;

b) výslovný súhlas stým, že v prípade, ak nájomca nesplní svoje záväzky z nájomnej 
zmluvy v zmysle písm. a) tohto odseku zmluvy, sa notárska zápisnica stáva 
vykonateľným titulom pre exekúciu podľa ustanovenia § 45 ods. 2 písm. c) 
Exekučného poriadku na vypratanie predmetného bytu a vymoženie nájomného 
a preddavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu vo výške 
špecifikovanej podľa zmluvy.

2. V prípade, ak nájomca nepredloží notársku zápisnicu obsahujúcu Vyhlásenie podľa ods. 1 
tohto článku zmluvy v stanovenej lehote, táto zmluva zaniká márnym uplynutím lehoty 
podľa ods. 1 tohto článku zmluvy (rozväzovacia podmienka).

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto spoločne vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s 
§ 47a Občianskeho zákonníka.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o nájme bytu je Evidenčný list pre výpočet 
úhrady za užívanie bytu.

3. Zmluva o nájme bytu bola vyhotovená v piatich vyhotoveniach - dve pre prenajímateľa, 
jedno pre nájomcu, jedno pre správcu Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 
Bratislava a jedno pre notársky úrad.

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, 
právny úkon je urobený v predpísanej forme, bol spísaný podľa ich slobodnej vôle a na 
základe pravdivých údajov, zmluva bola nimi prečítaná, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Bratislava,...’............

Vlast'á Dereyrová

Príloha
Evidenčný list pre výpočet úhrady za užívanie bytu

Ing. Ján Hrčka, starosta
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Bytový podnik Petržalka s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava 5, IČ DPH: SK 2022430806 IČO: 36821012

Evidenčný list
pre výpočet úhrady za užívanie bytu platný od 1.8. 2022

KMČ bytu:
Meno užívateľa: Deyerová Vlasta

Adresa:

Údaje o osobách bývajúcich v byte

Meno Vzťah Dátum narodenia

Dom č.: 
Poschodie:

Byt č.:
Variabilný symbol:

Poznámka Doč. neprit. Vzťah k nájomcovi

Výmera bytu

Miestnosť Plocha Obytná Vedľajšia
Izba 1 16,20 16,20 0,00
Izba 2 12,03 12,03 0,00
Izba 3 8,12 8,12 0,00
Oby pl k12 9,08 0,00 9,08
kúpelňa a WC 3,85 0,00 0,00
PREDSIEŇ 3,62 0,00 3,62
NEOBYTNÁ HALA 11,74 0,00 11,74
Balkón DO5 1,00 0,00 0,00

Spolu: 65,64 36,35 24,44

Ročná cena nájmu za podlahovú plochu bytu----------
Plocha (m2) Sadzba (EUR) Cena

Obytné miestnosti 36,35 13,463448 489,40
Vedľajšie miestnosti 24,44 6,293568 153,81
SPOLU 643,21

Ročná cena nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu----------- ----------------------------------------------
Cena

Sporák, varič
Kuchynská linka
Ostatné zariadenie a vybavenie bytu (Meracie a regúl, zariad. pre tep. energiu a vodu) 15,14
SPOLU 15,14

Sadzba (EUR) Cena
Ročná sadzba za základné prevádzkové zariadenie bytu 
zníženie: - ak v byte nie je plyn alebo elektrina na varenie 7,3027

203,943438

- ak je byt vybavený len kúpeľňovým alebo sprchovým kútom 12,6137
- ak je záchod umiestnený v kúpeľni 12,6137
- ak je kúpeľňa vybavená zariadením na ohrievanie vody len na pevné palivo 7,3027
- ak nie je byt vybavený špajzou alebo špajzovou skriňou 3,3194
- ak nie je súčasťou bytu pivnica 3,3194
- ak je v byte I. a II. kategórie základné príslušenstvo mimo bytu 17,9247
- ak má byt I. kategórie len čiastočné základné príslušenstvo 25,5593
- ak tvorí byt jediná miestnosť 12,6137

’ SPOLU 203,94

Sadzba (EUR) Cena
Suterénny byt -10%
Byt v 5. a vyššom podlaží bez výťahu, s ústredným kúrením -5%
Byt v 5. a vyššom podlaží bez výťahu, bez ústredného kúrenia -10 %
Byt s výškou obytných miestnosti nad 3,4 m 
SPOLU

-5%
0,00

Dohodnuté % zníženia za trvalé zhoršenie kvality bytu 0% 0,00
Priznaná zľava v % 0,00

Ročná cena nájmu 862,29



Bytový podnik Petržalka s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava 5, IČ DPH: SK 2022430806 IČO: 36821012

Evidenčný list
pre výpočet úhrady za užívanie bytu platný od 1.8. 2022

KMČ bytu:
Meno užívateľa: Deyerová Vlasta

Adresa:

Počet osôb:

Celkové mesačné úhrady

Základné nájomné
Upratovanie
Výťah
OLO
Osvetlenie
Voda
Teplá úžitková voda
Teplo
Zrážková voda
Mesačná zálohová úhrada celkom 

(Konverzný kurz: 30.1260 Skk/EUR)

Dom č.:
Poschodie:

Byt č.:
Variabilný symbol:

Predpísaná čiastka EUR

71,85
5,21
2,20

13,28
6,12

28,00
44,00
49,04

0,30
220,00

(6 628,00 SKK)

dňa pečiatka a podpis správcu podpis nájomcu

ÚČET BPP SRO SLUŽBY

Č. bank, účtu : SK28 5600 0000 0094 1662 0001
Suma: 148,15 EUR (4 463,00 SKK)

I________ _________________ __ _____

ÚČET BPP SRO NÁJOMNÉ
Č. bank, účtu : SK59 5600 0000 0094 1662 4002
Suma: 71,85 EUR (2 165,00 SKK)


