Nájomná zmllva č. 131 12020
uzatvorená v zmysle ust. $ 685 a násl. zák. č,. 4011964 Zb. obč:iansky zákonník v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len,'občiansky zákonník")

EvidenčnéčísloPrenaj ímatel'a: 460 12020
čt. I.

Zmluvné stľany
1.

Pľenajímatel': Mesto

Šal'a
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice 7, 927 i5 Šal'a
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.,
IBAN:
SI( 8209000000005124306282
lČo:
00 306 185

DIČ:
BIC:
lď

2.

2O2IO24O49

GIBASKBX

l

a|ej len,,Prenaj ímateľ"

Nájomca:

Trvalebytom:

Naľodený:
Rodné číslo:
/ďalej len

SlavomíľRábek
Vlčanská 6,927 01 Šaľa
11.04.1977

7704II/6816

',Nájomca"/

/obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako ,,Zmluvné strany"/
čl. il.
Úvodné ustanovenia
1

2

Prenajímateľ je ýlučnym vlastníkom nehnuteľnosti a to: bytoqi dom s. č. 213915
postavený na pľac. č. 3198/313 nachádzajuci sa na ul. Rímska vŠalivedený
katastrálnym odborom okľesnéhoúľaduv Šalipĺe obec akatastrálne územie Šaľav
ľegistri C KN na LV. č.1.
Nájomná zmluva sa uzatváľa na základe žiadosti Nájomcu o opakované uzatvoľenie
zmluvy o nájme v sťrlade s ustanovením bodu 3 članku VIII. osobitné dojednania
Nájomnej zmluvy č,.91l20I9 zo dňa22.IO.20I9.
čl. ilI.
Predmet nájmu
Touto nájomnou Zmluvou (ďalej len ,,Zm|uvď') pľenecháva PľenajímateľNájomcovi
do užívania:

I
1

1

2

.1.

obytných miestností: spálne a obývačky, kuchyni, WC a kúpeľne,(ďalej len
,'Byt")' nachádzajuceho sa napľízemi bytového domu na ulici Rímskej, v Šali,vo
vchode č.5' súpisnéčíslo2139 (ďalej len ,,Bytoý dom"), postaveného na
pozemku registra CKN parcelné č. 3I98l3I3 _ zastavané plochy a nádvoria
s ýmeľou 551 m2 (ďalej len
evidovaného v katastri nehnuteľností
',Pozemok")
vedenom katastľálnym odborom okľesného úľaduv Šali,pre katastrálne územie
a obec Šaľana liste vlastníctva č. 1.
(ďalej v texte aj ako ,,Predmet nájmu,,).
Popis a rozloha Bytu
2.I Byt sa nachádza na prízemi. Ide o dvojizboqý Byt s príslušenstvom.Príslušenstvo
Bytu tvoľíkuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC.
2.2 Súčast'otlBytu sú rozvody elektrickej inštalácie od elektľomeru, rozvody
ústrednéhokúľenia od domoqých stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody
plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim pľíslušné

2.3

2.4
a
J

5

6

7

zaraďovacie predmety.
Celková qýmeľa podlahovej plochy Bytu vľátane pľíslušenstvaje 55,57 m2.
Vlastníctvo Bytu vľátane jeho vybavenia apríslušenstva je ohraničené jeho
vstupnými dveľami do Bytu a do pĺíslušenstvaumiestneného mimo Bytu vrátane
zárubní a hlavnými uzavieĺacími ventilmi vody a elektrickými poistkami pre Byt.

Popis spoločných častía spoločných zariadeniBytového domu

3.1

3.2
4

byt č. 2, s celkovou podlahovou plochou 55,51 m2, pozostávajúceho z predsiene, 2

Spoločnými časťamiBytového domu sú: základy domu' strecha, chodby,
obvodové mury, priečelia' vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie,
zvislé nosné konštľukcie, izolačnékonštľukcie a iné časti Bytového domu, ktoré
sú nevyhnutné pre jeho podstatu abezpečnosť.

Spoločnými zanadeniami Bytového domu sú zariadenia, ktoró sú určenéna
spoločnéužívaniea to blesko zvody, vodovodné , kanalizačné'elektrické pľípojky,

iné spoločnépľiestory'
Prenajímateľ odovzdáva predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom užívaníana
základe ,'Pľotokolu o odovzdaní a prevzatí bytu", ktory tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Pľenajímateľprenecháva Nájomcovi do nájmu pľedmet nájmu
na bývanie pľe

ýlučne

Nájomcu a členov jeho domácnosti, ktoými sú: Jana Szutyányiová, nar. 30.5.1980.
Nájomca nie je opľávnený uživaťpredmet nájmu na iný ako dohodnutý úče|.Porušenie
tejto povinnosti sa povaŽuje za podstatné poľušenie Zmluvy.
Nájomca preberá byt vymedzený v bode 1 . až 3. tohto článku spolu s pľotokolmi o jeho
stave a vyhlasuje, že je oboznámený s jeho technickým stavom, kto4ý zodpovedá
dohodrrutému účelunájmu vymedzenemu v bode 5. tohto článku.
Dňom účinnostiNájomnej zmluvy vznikáNájomcovi povinnosť platiť Prenajímateľovi
Nájomné zabyt a úhradu zap\neniaposkytovaných s uŽívanímbytu.
čl. Iv.
Doba nájmu

1.
1

UžívanieNájomného bytu začínadňom 1.11.2O2O.

2

Táto Zmluva sa v zmysle
31.10.2021.

2

VZN č. 9/2015

v platnom znení uzatvára na dobu

určitúdo

čl. V.
Výška' splatnost'a spôsob platenia Nájomného a úhľadza plnenia poslrytovaných
s užívanímbytu

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na tom, Že qýška aplatenie Nájomného spolu
s úhradou zaplnenia poskytovaných s uŽívaním bytu sa uskutoční, tak ako je niŽšie
uvedené v tomto článku Zmluvy'

Zmluvne strany Sa dohodli na Nájomnom

j

V

sume: 119176

EUR

(slovom:

ednostodevätnást' eur a sedemdesiatšesť centov).

Nájomca sazaväzuje hĺadiťvšetky náklady spojené s užívanímpľedmetu nájmu, najmä
je povinný zaplatiť všetky úhrady za plnenia poskytované sužívanímpredmetu nájmu
na základe evidenčnéholistu pre qýpočet mesačnej úhľadyza byt vyhotoveného
Prenaj ímateľom pre príslušnýkalendárny mesiac/rok.
Podrobný ľozpis Nájomného a úhľadza p\nenia poskytovaných s užívanímbytu je
prílohou č. 3 Nájomnej zmlur,y.
Výška Nájomného bude každoľočneupľavovaná na základe vyúčtovania služieb
spojených s nájmom bytu.
Zmluvne strany Sa nepochybne dohodli na celkovej vyške mesačnej úhľady
Nájomného spolu s úhĺaclouzaplnenia poskytovaných s užívanímbytu (ďalej len
,,Nájomné") v sume: 196,43 EUR (slovom: jednostodeväťdesiatšesť eur a štyridsat1ľi
centov).

Nájomné vľátane záloh úhĺadza plnenia poskytovaných s užívanímbytu Nájomca
uhĺadímesačne vždy do 25. dťtaza beŽný mesiac.
Ak Nájomca nezaplatí mesačnénájomné alebo úhľadyzaplnenia súvisiace s uŽívaním
bytu do 5 dní po lehote splatnosti, je povinný zap|atiť Prenajímateľovi poplatok
z omeškania podl'a $ 4 Nariadenia vlády SR č. 87lI995 Z.z., ktoým sa vykonávajit
niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom znení. Nájomca berie na
vedomie, že Prenajínrateľ je oprávnený zmeniť spôsob ýpočtu nájomného, qýšku
úhľady za plnenia poskytovaných s uŽívanímbytu, spôsob ich platenia, jednostľanne
zvýšiťnájomné a úhrady zaplneniaposkytované s užívanímbytu nazákIadeosobitných
predpisov alebo rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
Nájomca je povinný do jedného mesiaca oznámiť Prenajímateľovi zmeny skutočností
ľozhodujúcich pĺe určenie Nájomného azálohových platieb zaplneniaposkytovaných
s uŽívaním bytu a zároveťt súhlasí s tým, aby sa uskutočnila zmena vyšky úhĺady
v
dôsledku zmien rrvedených skutočnostíod 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Rovnako sa
bude postupovat'v prípadoch' ak sa zmení qýška úhrady Nájomného a sluŽieb s ním
spoj ený ch na základe zmien právny ch pľedpi sov.
Platba Nájomného vrátane platieb zaplneniaposkytnutych s užívanímbytu a ostatných
prípadrrých platieb sa realizuje inkasom cez inkasné stredisko. Úhľada je
možná
i zloŽenkou alebo prevodom zúčtuNájomcu na IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570
5507 vedeny v ČSoľŠaľa.

,4

3

11.

Nájomca súhlasís tým, aby Prenajímateľ prípadný preplatok z vyúčtovaníazá|oh na
Nájomnom a za ihradu sluŽieb za preďchádzajuci rok si ponechal na úhľadusvojej
pohľadávky' ktorú má voči Nájomcovi Z titulu skôr neuhľadených poplatkov za
omeškanie so zaplatením Nájomného a úhľad za s|užby spojené s uŽívaním bytu aj v
prípade, že dIžná istina bola už Nájomcom v pľospech Prenajímatel'a uhľadená. V
prípade pľeplatku na uhradách za uvedené služby zisteného pri vyúčtovaníza uŽívanie
bytu rl súlade s výsledkami objektového meľania PľenajímateľNájomcovi tento
pľeplatok v celom rozsahu vľáti clo 60 dní od vyúčtovania'
čl. vI.
Depozit

je povinný

najneskôľ pľi podpise Zmluvy z|ožiťna účetPrenajímateľa
uvedený v č1. I. tejto Zmluvy depozit vo výške 6 mesačnéhoNájomného. Depozit nie je
príjmom Prenajímateľa z pľenájmu.
2
Depozit môže Pľenajímateľqĺužiťvýlučne na účeluvedený v tejto Zmluve ana:
a. vykrytie vzniknutých škôd na vybavení bytu, ktoľévznikli v byte počas trvania
nájmu a Nájomca ich neuhľadil po ýzve Prenajímateľa dobľovoľne v lehote 10 dní
od doručenia písomnej výZw, alebo
b. na zaplatenie dlŽného Nájomného wátane úrokov z omeškania azmluvných pokút,
alebo úhľad s nájmom spojených, ľesp. nedop\atku za ľočnévyúčtovanienákladov
súvisiacich s užívanímbytu za čas tľvania nájmu, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade
zo strany Nájomcu.
c. na úhľadunákladov spojených s vymáhaním pohl'adávok na nájomnom. Pri súbehu
viaceých náľokov sa prednostne uhrádzajú zmluvné pokuty, následne úroky
z omeškanĺa a d|žne Nájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie nároky.
J
Pľenajímateľsa zaväzuje vľátit' depozit v plnej ýške, alebo jeho nepoužitúčasťdo 30 dní
od skončenia mesiaca, v ktoľom bol nájom ukončený, resp. odovzdaný byt na účet
Nájomcu uvedený v č1. I bod 2 tejto Zmlľĺ.y.Nájomca nemá právo požadovať vrátenie
1

Nájomca

depozitu počas trvania nájmu.

čl. Vil.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán
1

Nájomca sa zaväzuje:
a) užívaťbyt, spoločnépriestory a zaľ.adenia domu v súlade s domoqým poriadkom
riadne platit'Pľenajímateľovi Nájomné a úhľadyzaplneniaposkytované s uŽívaním
bytu,
b) podiel'at' sa v dome navytvátaní pľostredia, zabezpečujúcehoostatným Nájomníkom
neľušenýýkon ich práv'
c) na svoje vlastné náklady zabezpečovat' opravy a uďržbu bytu, drobné opľavy v byte
súvisiace s jeho užívaníma obvyklé udržiavacie práce v byte si zabezpečísám a na
vlastné náklady,

4

4

d) vady a poškodenia' ktoré Nájomca spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bývajú, odstráni
bez zbytočnéhoodkladu a navráti do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak by
Nájomca tieto vady neodstľánil, je oprávnený po predchádzajúcom upozoľnení tieto
vady odstránit' Pľenajímatel' a požadovať od Nájomcu náhľadu vynaložených
nákladov aprác,
e) nebude ľušiťv užívaníbytov nad mieľu primeranú pomerom ostatných Nájomníkov
a vlastníkov bytov v bytovom dome, najmä hlukom' pachom, odpadmi a podobne,
f) bude spolupľacovat' na upratovaní spoločných priestoľov podľa domového poriadku,
g) podieľať sa na nákladoch opľáv a udržby spoločných pľiestorov a zariadení domu.
Za škodu spôsobenú pri uživaníspoločných priestorov zodpovedajú Nájomníci domu
/vchodu/ v rovnakom pomere medzi sebou navzájom s výnimkou pľípadov,v
ktorých sa pľeukáŽe zavinenie tľet'ou osobou'
h) písonrne oznámiť bez zbytočnéhoodkladu Prenajímateľovi potľebu tých opráv v
byte ku ktoľým sa zaviazal Prenajímateľ v tejto Zm|uve a umožniť Prenajímateľovi
ich r,ykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktoĺá nesplnením tejto povinnosti vznikne
Prenajímateľovi,
i) ner,ykonávať starzebné úpľavy ani iné podstatné zmeny v byte bez písomného súhlasu
Pľenajímateľa: v pľípade písomnéhosúhlasu Prenajímateľa k takýmto úpravám resp.
zmenám si tieto úpľavya Zmeny vykonat' na vlastné náklady, v prípade investícií do
prenajatého bytu nevzniká Nájomcovi pľávo na náhradu vynaložených nríkladov a
ani pľár,o na vydanie bezdôvoclného obohatenia, pokiaľ s ým Prenajímateľnevysloví
výslovný súhlas.
j) Nájomca ďalej sťrhlasís tým, aby Pľenajímateľjednostľanne uskutočňoval zmeny
pľedpisu zá\oh úhľadza poskytované plnenia spojené s užívanímbytu, ak v beŽnom
vyúčtovacomobdobí zisti, že doterajšia ýška zá|oh nebude postačovaťna krytie
náklador, 13 1'ýľobu tepla a pľe obstaranie služieb spojených s uŽívaním bytu,
k) uhľacliťPľenajímatel'ovi vzniknuté a r,yúčtovanénáklady, ktoré mu vzniknú v
pľípacie pri ľealizásii oprá.ĺ v byte. o ktoré Nájomca požiadal a pre ktoých

l)

r,ykonani e Pľenaj ímateľovi nezab ezp ečil p otľebnúsúčinnosť'

umožnit'Pľenajímateľovi rrykonanie opráv v byte, pravidelné odčítavanievodomerov
a obhiiadku pľíslušenstvabytu, ako sú elektrické spotrebiče, sekundáľna sieť, ističe a
meľa-nie, rrykuľovacie telesá a rozvody k nim, vodovodných ľozvodov a pod., za
ktoĺými účelmisa- zaväzuje pľacovníkomPrenajímateľa zabezpečiť včasný prístup
do b5411. Za nedodĺžanie tejto povinnosti sa povaŽuje aj nemožnosť nakontaktovať sa
na Nájonrcu za účelomdojednania termínu vstupu. V prípade' Že tento záväzok
poruší. je si vedomý zodpovednosti za škodu' ktorá nesplnením tejto povinnosti
aleb o záv äz\<u v znikl a m)znášať obmedzenia v užívaníbytu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opľáv
audtžtas'a-cích pľác, ktoré r,ykonáva alebo vykonanie ktorych zabezpečuje
Pľenajímatel',
n) Nájomca nie je opľávnený prenechať predmet nájmu vymedzený v Čhnku Iu.
Zm\ulry do nájmu, podnájmu alebo ýpožičkytretej osob e bez predcháďzajúceho
písomnéhosúhlasu Pľenaj ímateľa,
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2.

3.
4.

o) dňom ukončenia nájmu odovzdat' Pľenajímateľovibyt v takom stave v akom ho
prevzal s prihliadnutím na oblyklé opotľebenie. V opačnom prípade je povinný
uhľadiť Prenajímateľovi náklady na tie opravy apráce, s ktorymi sa byt uvedie do
stavu uŽívania schopnom ako ho Nájomcaprevzal,
p) pri uŽívaní bytu dodrŽiavať príslušnéplatné pľávne predpisy,
q) dľžaťa chovať zvieratá je možnélen po pľedchádzajúcom písomnom súhlase
Pľenajímateľa a to len s dodrŽaním hygienických štandardov.
Nájomca je opľávnený :
a) užívaťbyt odo dňa odovzdania bytu a nebyť v uživaĺibytu ľušenýnad mieru
pľimeranú pomerom'
b) uŽívat' okĺem bytu aj spoločnépľiestory a zariadenia domu predpísaným spôsobom.
Nájomca sa qýslovne zaväzuje do 30 dní odo dňa účinnostitejto Zmluvy prihlásiť sa na
trvalý pobyt v pľedmete nájmu.
Prenajímateľ sazaväzuje'.
a) protokolárne odovzdat' predmet nájmu, špecifikovaný v čl. ilI. Zmluvy a evidenčnom

liste Nájomného a úhľadZa plnenia poskytovaných s užívanímbytu, v stave

spôsobilom na dohodnuté užívanieNájomcovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti

b)

c)
d)

tejto

Zmluw,

zabezpečit' Náj omcovi nerušen e užívanie predmetu náj mu'
zabezpečovat'Nájomcovi plný a neľušenývýkon práv spojených s užívanímbytu,
ĺiadne a včas sa postarať o odstľánenie závad, ktoré bráĺia v ľiadnom užívaní
predmetu nájmu' alebo ktoľétoto právo podstatne zhoršujú(za podmienky, Že za

zá:'ady zodpovedá Prenajímateľ), ak tak Prenajímateľ neurobí má Nájomca právo po
pľeďchádzajťtcom upozoľnení Pľenajímateľazávady odstrániť v nevyhnutnej miere na
svoje náklady apožadovat' ocl Prenajímateľa úhľaduúčelnevynaložených nákladov,
a to do 6 mesiacov od odstránenia závady
- inak toto právo zaniká,
e) riadne a včas pcsk1'tovat' Nájomcovi plnenia a sluŽby spojené s uŽívanímpľedmetu
nájmlt,
0 vyúčtovat'zálolrové platené platby za p7nenie a sluŽby spojené s nájmom najneskôľ
s r,yúčtovaníĺn
zálohor,ých platieb za ďodávku tepla a teplej úŽitkovej vody'
g) pľi podpise tejto Zmluvy odovzdat'Nájomcovi kópiu eneľgetického certiťrkátu,
h) Prenajímatel' je opľávnený ''ykonávať stavebné úpravy predmetu nájmu a iné
podstatné Zmeny v pľeclmete nájmtr iba so súhlasom Nájomcu. Ak Prenajímateľ
vykonáva také úpľalzyna pľíkazpľíslušnéhoorgánu štátnej správy, je Nájomca
povinný umoŽnit' ich 'uykonanie, inak zodpovedá za škodu' ktoľá v dôsledku
nesplnenia tejto povinnosti vznikla. Prenajímateľ mápľávo na náhĺadu nákladov
ých
opľáv audržby pľedmetu nájmu, o ktoých vykonanie sa Nájomca nepostaral včas.
5. Pľenajímatel' je opľávnený vykonávať kontľolu predmetu nájmu podl'a svojej úvahy
počas doby tivania Nájomného vzt'ahu podľa tejto Zmluvy.
6. V pľípade, ak Nájomca poľušízáväzky uvedené v tomto článku Prenajímateľje
oprávnený /aj krrmulatívne/:
a) PoŽacĺovat' zapIatenie zmluvnej pokuty Vsume 100.- EUR, za každéjedno
poľušenie povinností' pričom nároky na náhľadu škody nie sú dojednaním
o zmluvnej pokr"rte dotknuté,
,)
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b) PoŽadovat' navrátenie do pôvodného stavu /ľestitutio in integľum/ na náklady
Náj omcu bez zbytočnéhoodkladu.

čl. Vm.
Osobitné dojednania

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7

'

8.

Predmet nájmu alebo jeho časťmožno prenechat' do podnájmu len vo qýnimočných
pľípadochhodných osobitného zreteľa a po predchádzajúcom písomnom súhlase
Prenajímateľa na základe odporučenia komisie MsZ asúčasnena predmete nájmu
nesmú viaznuť žiadne nedoplatky.
Na vzájomnú ýmenu predmetu nájmu a pouŽitie predmetu nájmu alebo jeho časti na
iné účelyako bývanie je potrebný súhlas Prenajímateľa a pľedchádzajuce odporučenie
komisie MsZ. Súhlas na vzájomnĺr rryÍmenu pľedmetu nájmu udeľuje písomne primátor
mesta.

Prenajímatel' môŽe opakovane uzaÍvoľiťs nájomcom Zmluvu o nájme bytu, resp.
predÍžit'Zm\uw o nájme, pokial' sú do&žanépodmienky uvedené v tejto Nájomnej
zmluve (najmä plnenie povinnosti na úhľaduNájomného a služieb spojených s nájmom
bytu, poplatku z omeškania ap.) a v príslušnýchpľávnych pľedpisoch a platných VZN.
Prenajímateľsťrhlasís pľihlásením Nájomcu a so súhlasom Nájomcu aj členov
spoločnej domácnosti na tĺvalý pobyt v predmete nájmu v súlade so zákonom č.
25311998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registľi obyvateľov SR v znení neskorších
právnych predpisov.
Pľenajíma-te1i má pĺávo zrušit' trvalý pobyt Nájomcovi a členom spoločnej domácnosti
v súlacle s ust. $ 7 ods. \ zá"kona č. 253l199s Z. z. o hlásení pobytu občanov SR
a registri obyvateľol, SR v znení neskoľšíchprávnych pľedpisov.
V pľílohe č. 1 Nájomnej zmluvy /evidenčnom liste/ je uvedený počet osôb Žijúcich s
Nájomcorn v spoločnej domácnosti a ich vďah k Nájomcovi v čase uzatvorenia tejto
Nájomnej zmlurry.
Pľi zýšerríalebo zniženípočtu osôb podľa odseku 6 tohto článku, Nájomca túto
skutočnost' najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku oznámi Prenajímateľovi
pľostredníctvom správcu. Podmienkou akceptácie oznámenia je príslušnýpísomný
oveľený doklad lrodný list, rozsudok súdu, sobášny list, úmrtný lisť, potvrdenie o
odhlásení z doteruz uŽívanéhopľedmetu nájmu od jeho spľávcu' prípadne prejav vôle
osoby, ktoľá trvalo opúšt'a spoločnúdomácnost'.
Pri zníženípočtu osôb Žijúciclr s Nájomcom v spoločnej domácnosti trvajúcom dlhšie
ako tri po sebe idúce kalendárne mesiace alebo v pĺípade'ak Nájomca nebude môcť
sánr pľedmet nájmu 1oo ľovnakú dobu uŽívat' /dlhodobý pobyt v zdravotníckom
zaľiadení, dlhodobé liečenie, väzba alebo ýkon tľestu odňatia slobody/ je túto

do 30 dní od jej vzniku omámíť
Prenajímatei'ovi. V pľípade nesplnenia tejto povinnosti, ako aj povinnosti uvedenej v
odseku 7 tohto článku vzt'ahujúcej sa k zníŽeniu počtu osôb' nebude Prenajímateľ pri
vyhotovovaní l,1lili1gvania sluŽieb za príslušnýľok na dočasnézníŽenie počtu osôb v
pľedmete nájmu alebo dočasnúnemoŽnosť užívanlapľedmetu nájmu Nájomcom
pľihliadat'.
skutočnost' povinný písomne najneskôr
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Nájomca berie na vedomie, že Pľenajimateľ ajeho spľostľedkovatelia spracúVajú
v zmysle nariadenia Euľópskeho paľlamentu arady (EU) 20161679 z 27. aptíla 2016
o ochľane fyzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorym sa zľušujesmernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov)
osobné údaje Nájomcu r, ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činností
spojených so správou vlastného majetku Pľenajímateľa,po dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahu za\oženého na
základe tejto Zmluvy a následne na účelyarchivácie po dobu trvania archivačnej doby
v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratúracha o doplnení
niektoľých zákonov 1z platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je
v sťrlade s č1. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného naľiadenia o ochľane údajov potrebné na
plnenie tejto Zmlrrry. Nájomca zároveťt rryhlasuje' že zauče\om uzavretia tejto Zmluvy

pri poskytnutí osobných údajov Pľenajímateľovibol dostatočne informovaný o svojich
právach vyplývajúcich zo spľacúvaniajeho osobných údajov' o povinnosti osobné údaje
poskytnút'v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami' ako aj o ďalších
relevantnýclr skutočnostiach obsiahnuých v dokumente ,'Podmienky ochrany
súkľonria", s ktorého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil.
Nájomca beľie na vedomie Že tnťormácie o spľacovávaní osobných údajov sú dostupné
na webovom sídle Pľenaj ímateľa:ulvw. sala. sk.
čl. Ix.
{Jkončenie a zánik nájmu

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Nájom končí:
a) uplynutím doby uZmluv uzavretých na dobu určitúalebo
b) písomnou dohodou Pľenajímateľa a Nájomcu alebo
c) písomnou qipoveďou v ostatných pľípadochalebo
d) odstúpením od Zmluvy
Nájonrca môŽe lypovedat' Zmluvubez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je tľojmesačná (3) aplatí pľe obidve Zmluvné stľany. Táto lehota
začne plynúť pnym dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktoľom výpoveď bola
doručená clľuhému účastníkovi.Výpoveď musí mať písomnúformu.
odstúpiťod Zmlur,1' je oprávnený Pľenajímateľv prípade, ak ho Nájomca bezodkladne
neinfoľnruje o nadobudnutí vlastníctva alebo spoluvlastníctva k bytu alebo domu v
podiele minimálne jednej polovice, a nájomný byt v lehote do 30 dní od vzniku tejto
pľávnej skutočnosti neodovzdá Prenajímateľovi podl'a ustan. 5 ods. 2 Všeobecne
$
záväznéhonaľiadenia mesta Šaľač. 9/2015 v platnom znení. odstúpenie je účinné
dňom jeho doručenia Nájomcovi.
Prenajímatel' môže vypovedat' Zmluvu podľa $ 711 písm. al až g/ občianskeho
zákonníka'. Nájomca je povinný r,ypľatať predmet nájmu do 3 dní po uplynutí

ýpor,ednej lehoty.
Pri zániku nájmtr dohocĺntrtého na určiý čas ktoýmkoľvek spôsobom uvedeným v čl.
IX bod. 1 tejto Zmluvy, nemá nájomca právo na bytovú náhľadu.
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Plnenia, ktoré si zmluvné stľany poskytli do dňa zánlku Zm|uvy si Zmluvné strany
nevĺacajú,sú však povinné si vyrovnať vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vyplývajúce, ato najneskôr do 7 dní odo dňa vykonania vyúčtovania nákladov
spojených s uŽívanímbytu (tj. k 31.05. nasledujúceho roka).
Nájomca je opľávnený odstúpit'od Zmluvy ak:
a) Pľenajímateľodovzdal predmet nájmu vymedzený v čl. ilI. Zmlwy v stave
nespôsobilom na dohodnuté uŽív anie,
b) Pľenajímateľbráni Nájomcovi v neĺušenomužívanípredmetunájmu.
čl. X.

Doľučovanie písomností
1

2

Doručením akýchkol'vek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto
Zmluvou sa ľozumie doľučenie písomnosti dopoľučene poštou na adĺesu uvedenú v č1.
I. tejto Zmluvy alebo osobné doľučeniepríslušnej Zmluvnej strane do podateľne, ak
medziZm|uvnými stranami nebola písomne neskôľ oznámenáadresa na doručovanie.
Pokiaľ si adľesát, ktorému je písomnosť určená z akéhokoľvek dôvodu neprevezme/,
povaŽuje sa táto za doručenúna 5. deň odo dňa odoslania, aj keď sa adresát o doručení
nedozvedel.
čl. xI.
Záv er eč.néustanovenia

l.

2.
3.

4.

5.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
strán, účinnost'nadobúda v zmysle dohody Zmluvných stľán v súlade s ustan. $ 47a
ods.2 zákona č. 4011964 Zb,. občiansky zákonník v platnom znení dňom I.11.2O2O po
jej zveľejnení na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany súhlasia so zverejnením
celého znenia Zrn|uvy, vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných údajov
v ľozsahu mena a priezviska' Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia
$ 5a
zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ao Znene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zm|uvy môŽe dôjsť len po vzájomnej dohode
Zmluvných strán formou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných štatutárnym
oľgánom obidvoch Zmluvných stľán alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.
Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzuju písomne si oznámiť každt Zmenu
ýkajúcu sa ich
identif,rkačných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo,číslaúčtova pod.) najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto zmeny sa nebudú
považovať za zmeny vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvne stľaĺrysa zaväzuju, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosťpľi plnení
záväzkov z tejta Zmirtlvy a navzájom Sa budú včas infoľmovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pľe ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať r,šetky Zmen}/ a dÔležité okolnosti.
Ak niektoĺéustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stratia ťtčinnost', nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neúčirrnýchustanovení sa použije úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne moŽné' sa čo
9

6.
7

.

najviac pľibližujezmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri lzatváraní tejto Zmluvy
Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Táto Zm|llva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, zktor1ich jedno (1) vyhotovenie
prevezĺne Nájomca, dve (2) Prenajímateľ a jedno (1) MeT Šal'a, spol. s r. o.
Pľenajímateľ a Nájomca vyhlasuj u, že Zmluvu si pľečítali,súhlasi a a jej obsahom,
porozumeli mu, vyhlasujú, že obsahujú ich slobodnú ničímnevynútenú vôľu a naznak
súhlasu ju podpisujú.

Prílohy : ,,Evidenčný list" - pľílohač. 1
,,Protokol o odovzdaní aprevzatí bytu" - pľílohač. 2
,,Kalkulácia mesačnýchzá|oh" _ príloha č' 3

s^ľ^f!r|g...2020

Šuru, ĺ1,!?.:2020

Za Nájomcu

Za Prenajímateľa.
l,

'r.-

i
I

'-..1.-

.iI:.... ,........
Slavomír Rábek
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