
Nájomná zm|uva č. L7ll2020
uzatvorená v zmysle ust. $ 685 a násl. zák. č.4011964 Zb. občíansky zákonník v znení

neskorších zmiena doplnkov (ďalej len,,občiansky zákonník")

Evidenčné číslo Prenaj ímateľa: 52612020

čl. I.
Zmluvné stľany

1. Prenajímatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa
Zastilpený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

IBAN: SK 8209000000005124306282
IČo: 00 306 185

DIČ: 2O2IO24O49

BIC: GIBASKBX
l ď alej len,'Pľenaj ímateľ" l

2. Nájomca:
Trvale bytom:
Narodený:
Rodné číslo:

Marek Kurucz

a spolunájomca: Sabína Szabová, ľod.:
Trvale bytom:
Naľodená:

Rodné číslo:
l ď alej len,'Náj omcoviď' l
/obidvaja účastníci zmluvy v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako ,,Zmluvné stľany"/

čl. il.
Úvodné ustanovenia

Pľenajímateľ je ýlučnym vlastníkom nehnuteľnosti a to: bytovy dom s. é. 2I39l5
postavený na pľac. č.3l98l3l3 nachádzajúci sa na ul. Rímskej v Šali vedený katastľálnym

odborom okľesného úradu v Šah pre obec a katastrálne územie Šaľa v registľi C KN na

Lv. č.1.

Nájomná zmluva sa uzatvára na záklaďe žiadosti Nájomcov o opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme v súlade s ustanovením bodu 3 článku VIII. osobitné dojednania

Náj omnej zmluvy č,. 9 6 l20I9 zo dťla 22.1 l .2019.
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čl. ilI.
Pľedmet nájmu

Touto nájomnou Zmluvou (ďalej len,'Zmluva") prenecháva Prenajímateľ Nájomcom do
uživania:
1.1. byt č. 26, s celkovou podlahovou plochou 55,21 m2, pozostávajúceho z pľedsiene,

2 obytných miestností: spálne a obývačky, kuchyne, skladovej miestnosti, WC
a kúpeľne, (ďalej len ,'Byt"), nachádzajilceho sa na III. poschodí bytového domu
na ulici Rímskej, v Šali, vo vchode č.5, súpisné číslo 2139 (ďalej len ,,Byto'rný

dom"), postaveného na pozemku ľegistra CKN parcelné č. 3l98l313 _ zastavané
plochy a nádvoria s qýmerou 55] m2 (ďalej len,,Pozemok") evidovaného v katastľi
nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom okĺesného úradu v Šali, pre
katastľálne územie a obec Šaľa na liste vlastníctva č. 1.

(ďalej v texte aj ako ,,Pľedmet nájmu").
Popis a rozloha Bytu
2.I Byt sa ĺachádza na III. poschodí. Ide o dvojizboqý Byt s príslušenstvom.

Príslušenstvo Bytu tvorí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, wC.
2.2 Súčasťou Bytu sú rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody

ústredného kúrenia od domových stupačiek, ľozvody vody /SV a TUV/, rozvody
kaĺalizácie od zvislých rozvodov a k nim pľíslušné zataďovacie predmety.

2.3 Celková výmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je 55,2l m2.

2.4 Vlastníctvo Bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohĺaničené jeho

vstupnými dverami do Bytu a do pľíslušenstva umiestneného mimo Bytu vľátane

zárubni a hlavnými uzavieracimi ventilmi vody a elektľickými poistkami pre Byt.
Popis spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu
3.1 Spoločnými časťami Bytového domu sú: základy domu, stľecha, chodby, obvodové

múry, priečelia, vchody, schodiská, vodoľovné nosné konštrukcie, mislé nosné
konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti Bytového domu, ktoľé sú nevyhnutné
pľejeho podstatu a bezpečnosť.

3.2 Spoločnými zariadeniami Bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určené na

spoločné uživanie ato bleskozvody, vodovodné,kanalízačné, elektľické prípojky,
iné spoločné priestory.

Pľenajímateľ odovzdáva predmet nájmu Nájomcom v stave spôsobilom uŽívaĺia ĺa
základe ,'Protokolu o odovzdaní aprevzati bytu", ktoý tvorí prílohu č.2 tejto Zm|uvy.
Prenajímateľ prenecháva Nájomcom do nájmu predmet nájmu výlučne na bývanie,
Nájomcovia nie sú oprávnení užívať predmet nájmu na iný ako dohodnuý účel. Porušenie
tejto povinnosti sa povaŽuje za podstatné porušenie Zmluvy.
Nájomcovia pľeberajú byt vymedzený v bode 1 . až3. tohto článku spolu s protokolmi o
jeho stave a vyhlasujú' že sú oboznámení s jeho technickým Stavom, ktoý zodpovedá
dohodnutému účelu nájmu vymedzenému v bode 5. tohto článku.
Dňom účinnosti Nájomnej zmluvy vzniká Nájomcom povinnosť platiť Prenajímateľovi
Nájomné zabyt a úhľadu zaplneniaposkytovaných s užívaním bytu.
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čl.Iv.
Doba nájmu

1. Uživarie Nájomného bytuzačíĺa dňom 1.12.2020.

2. Této Zmluva sa v zmysle vZN č. 9l20I5 v platnom znení uzatvára na dobu určitu do
30.1r.2021.

čl. v.
Výška' splatnost'a spôsob platenia Nrĺjomného a úhľad za plnenia poskytovaných

s uŽĺvaním bytu

Prenajímateľ a Nájomcovia sa dohodli na tom, Že qýška a platenie Nájomného spolu
s úhľadou zaplnenia poskytovaných s užívaním bytu sa uskutoční, tak ako je nižšie
uvedené v tomto článku Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na Nájomnom v sume: 119o13 EUR (slovom:
jednostodevätnásť euľ a trinásť centov).
Nájomcovia sa zaväzuju hľadiť všetky náklady spojené s uŽívaním pľedmetu nájmu,

najmä sú povinní zaplatiť všetky úhľady za plnenia poskytované s uŽívaním predmetu

nájmu nazáklade evidenčného listu pre qýpočet mesačnej úhľady zabyt vyhotoveného
Prenaj ímatel'om pľe príslušný kalendárny mesiac/rok.
Podrobný rozpis Nájomného a úhľad za plnenía poskytovaných s uŽívaním bytu je
prílohou č. 3 Nájomnej zmluvy.
Výška Nájomného bude kaŽdoročne upravovaná ĺa základe vyúčtovania služieb
spojených s nájmom bytu.
Zmluvné strany sa nepochybne dohodli na celkovej výške mesačnej úhrady Nájomného
spolu s úhľadou zaplneĺia poskytovaných s uŽívaním bytu (ďalej len 

'J.{ájomné")
v sume: 202128 EUR (slovom: dvestodva eur a dvadsaťosem centov).

Nájomné vrátane záloh úhľad za plnenía poskytovaných s užívaním bytu Nájomcovia
uhĺadia mesačne vždy do 25. dŤnza bežný mesiac.
Ak Nájomcovia nezaplatia mesačné nájomné alebo úhľady za plnenia súvisiace
s uŽívaním bytu do 5 dní po lehote splatnosti, sú povinní zaplatiť Prenajímateľovi
poplatok zomeškania podľa $ 4 Naľiadenia vlády SR č. 87lI995 Z.z.,ktoým Sa

vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom znení. Nájomcovia
beru na vedomie, Že Prenajímateľ je oprávnený zmeniť spôsob qýpočtu nájomného,
qŕšku úhľady za plnenia poskytovaných s uŽívaním bytu, spôsob ich platenia,
jednostranne zv'ýšiť nájomné a úhľady za p|neĺia poskytované s uŽívaním bytu na

zák|ade o sobitných predpi sov alebo rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

Nájomcovia súpovinní do jedného mesiaca oznámiť Pľenajímateľovi zmeny skutočností

rozhodujúcich pľe určenie Nájomného azálohoých platieb zaplnenia poskytovaných
s uŽívaním bytu a zároveí súhlasia s tým' aby sa uskutočnila zmena vyšky úhľady v
dôsledku zmien uvedených skutočností od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Rovnako sa

bude postupovať v prípadoch, ak sa zmeni výška úhĺady Nájomného a sluŽieb s ním
spoj ených ĺa základe zmien právnych predpisov.
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10. Platba Nájomného vľátane platieb zaplneniaposkytnuých s užívaním bytu a ostatných
pľípadných platieb sa realizuje inkasom cez inkasné stredisko. Úhĺada je moŽná
i zloženkou alebo prevodom ziĺčtu Nájomcu na IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570
5507 vedený v ČSog Šaľa.

11' Nájomcovia súhlasia s tym' aby Prenajímateľ prípadný preplatok z vyúčtovania záIoh na
Nájomnom a za ubradu služieb za predchádzající rok si ponechal na úhradu svojej
pohľadávky, ktoľú má voči Nájomcom Z titulu skôľ neuhĺadených poplatkov za
omeškanie so zaplatením Nájomného a úhĺad za služby spojené s užívaním bytu aj v
prípade, že dlžnáistina bola už Nájomcami v prospech Pľenajímateľa uhľadená. V prípade
pľeplatku na úhľadách za uvedené služby zisteného pri vyúčtovaní za užívanie bytu v
súlade s r1ýsledkami objektového merania Prenajímateľ Nájomcom tento preplatok v
celom rozsahu vľáti do 60 dní od vyúčtovania.

čl. vI.
Depozit

1. Nájomcovia sú povinní najneskôľ pri podpise Zmluvy z|ožiť na účet Prenajímateľa
uvedený v čl. I. tejto Zmluvy depozit vo ýške 6 mesačného Nájomného. Depozit nie je
príjmom Pľenajímateľa z prenájmu.

2. Depozit môŽe Prenajímateľ využiť qýlučne na účel uvedený v tejto Zm|uve ana
a. vykrytie vzniknuých škôd na vybavení bytu, ktoľé vznikli v byte počas trvania

nájmu aNájomcovia ich neuhľadili po výzve Prenajímateľa dobrovol'ne v lehote 10

dní od doručenia písomnej výzw, alebo
b. ĺa zaplatenie dlŽného Nájomného vľátane úľokov z omeškania a zmluvných pokút,

alebo úhĺad s nájmom spojených, resp. nedoplatku za ročné vyúčtovanie nákladov
súvisiacich s uŽívaním bytu za čas trvania nájmu, ak nedôjde k dobrovol'nej úhrade
zo strany Nájomcov

c. na úhľadu nákladov spojených s vymiĺhaním pohľadávok na nájomnom. Pľi súbehu
viaceých nárokov sa prednostne uhĺádzajú zmluvné pokuty, následne úroky
z omeškaníaad|žné Nájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie nároky.

2. Pľenajímateľ sa zaväzlje vrátiť depozit v plnej ýške, alebo jeho nepouŽitú časť do 30 dní
od skončenia mesiaca, v ktoľom bol nájom ukončený' ľesp. odovzdaný byt na účet
Nájomcov uvedený v čl. I bod 2 tejto Zmluvy. Nájomcovia nemajú právo požadovať
vľátenie depozitu počas trvania nájmu.

čl. vil.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

Náj omcovi a sa zav äzuju:
a) užívať byt, spoločné pľiestory a zatiadenia domu v súlade s domovým poriadkom

riadne platiť Pľenajímatel'ovi Nájomné a úhľady zap|neniaposkytované s uŽívaním
bytu,

b) podieľať sa v dome navytváraní pľostredia, zabezpečujúceho ostatným Nájomníkom
nerušený výkon ich pľáv,
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c) na svoje vlastné náklady zabezpeéovať opľavy a údrŽbu bytu, drobné opravy v byte
súvisiace s jeho užívaním a obvyklé ldržiavacie práce v byte si zabezpeéia sami a na
vlastné náklady,

d) vady a poškodenia, ktoré Nájomcovia spôsobia sami alebo tí, ktoľí s ním bývajú'
odstránia bez zbytoéného odkladu a navľátia do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Ak by Nájomcovia tieto vady neodstľánili, je oprávneny po predchádzajúcom
upozoľnení tieto vady odstrániť Pľenajímateľ a požadovať od Nájomcov náhľadu
vyna|ožených náklado v a pĺác.

e) nebudú rušiť v uživani bytov nad mieru primeľanú pomerom ostatných Nájomníkov
a vlastníkov bytov v bytovom dome, najmä hlukom, pachom' odpadmi a podobne,

f) budú spolupracovať naupratovaní spoločných priestorov podľa domového poľiadku
g) podieľaťsananiíkladochopľáv aidržby spoločnýchpriestoľov azariadenidomu.Za

škodu spôsobenú pľi užívaní spoločných priestorov zodpovedajú Nájomníci domu
/vchodu/ v rovnakom pomere medzi sebou navzájom s výnimkou pľípadov' v ktoých
sa preukáŽe zavinenie treťou osobou,

h) písomne oznámiť bezzbytočného odkladu Prenajímateľovi potrebu ých opľáv v byte
ku ktoým sa zaviazaI Prenajímateľ v tejto Zmhxe a umoŽniť Prenajímateľovi ich
vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vmikne
Prenajímateľovi,

i) nevykonávať stavebné úpľavy ani iné podstatné Zmeny v byte bez písomného súhlasu
Pľenajímateľa: v prípade písomného súhlasu Pľenajímateľa k takýmto úpľavám ľesp.
zmeĺám si tieto úpľavy aZmeny vykonať na vlastné náklady, v prípade investícií do
prenajatého bytu nevznikáNájomcom právo na náhľadu vynaloŽených nákladov a ani
právo na vydanie bezdôvodného obohatenia' pokiaľ s tym Pľenajímateľ nevysloví
výslovný súhlas,

j) Nájomcovia ďalej súhlasia s tym' aby Prenajímateľ jednostranne uskutočňoval zmeny
predpisu záloh úhĺad za poskytované plnenia spojené s užívaním bytu, ak v beŽnom
vyúčtovacom období zistí, že doteľajšia výška záIoh nebude postačovať na krytie
nákladov na výrobu tepla a pľe obstaranie sluŽieb spojených s užívaním byfu,

k) uhĺadiť Prenajímateľovi vzniknuté a vyúčtované náklady, ktoré mu vzniknú v prípade
prĺ realizácii opráv v byte, o ktoré Nájomcovia požiadali a pre ktoých vykonanie
Pľenaj ímateľovi nezabezpečil potľebnú súčinnosť,

l) umožniť Pľenajímateľovi vykonanie opráv v byte, pravidelné odčítavanie vodomerov
a obhliadku príslušenstva bytu' ako sú elektrické spotrebiče, sekundáľna sieť, ističe a
meranie, vykuľovacie telesá a rozvody k nim' vodovodných rozvodov a pod., za
ktoými účelmi sazaväzuje pracovníkom Prenajímateľazabezpečiť včasný prístup do
bytu. Za nedodrŽanie tejto povinnosti sa považuje aj nemožnosť nakontaktovať sa na
Nájomcov za účelom dojednania teľmínu vstupu. V prípade' Že tento záväzok poruší,
sú si vedomí zodpovednosti za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti alebo záväzku
vznĺkla,

m)znášať obmedzenia v uživaní bytu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opľáv
aldĺžiavacích prác, ktoľé vykonáva alebo vykonanie ktoých zabezpečuje
Pľenajímateľ,
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n) Nájomcovia nie sú opľávnení prenechať pľedmet nájmu vymedzený v Článku ItI'
Zmluvy do nájmu, podnájmu alebo ýpožičky tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Prenaj ímateľa,

o) dňom ukončenia nájmu odovzdať Prenajímateľovi byt v takom stave v akom ho
prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotľebenie. V opačnom pľípade sú povinní
uhĺadiť Prenajímateľovi náklady na tie opravy apráce, s ktoými sa byt uvedie do
stavu uŽívania schopnom ako ho Nájomcovia prevzali,

p) pri užívaní bytu dodľžiavať príslušné platné právne predpisy
q) držať a chovať zvierutá je moŽné len po ptedchádzajúcom písomnom súhlase

Pľenajímateľa a to len s dodržaním hygienických štandardov.
Nájomcovia sú opľávnení :
a) uŽívať byt odo dňa odovzdania bytu a nebyť v lživaní bytu rušený nad mieru

pľimeranú pomerom'
b) uŽivať okĺem bytu aj spoločné priestory azariadenia domu predpísaným spôsobom.
Nájomcovia sa ýslovne zaväzuji do 30 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy prihlásiť sa
natrva|ý pobyt v pľedmete nájmu.
Prenaj ímat eľ sa zav äzuj e :

a) protokoláme odovzdať predmet nájmu, špecifikovaný v čl. il. Zmluvy a evidenčnom
listeNájomného a úhľad zaplneniaposkytovaných s užívanímbytu, v stave spôsobilom
na dohodnute užívaĺie Nájomcom bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,

b) zabezpečiť Nájomcom neľušené lžívanie predmetu nájmu,
c) zabezpečovať Nájomcom plný a nerušený výkon pľáv spojených s užívaním bytu,
d) riadne a včas sa postaľať o odstránenie závad, ktoľé bránia v ľiadnom užívani pľedmetu

nájmu' alebo ktoré toto pľávo podstatne zhoľšujú (za podmie*y, že za závady
zodpovedá Pľenajímateľ)' ak tak Prenajímateľ neurobí majú Nájomcovia právo po
predchádzajúcom upozoľnení Pľenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej mieľe na
svoje náklady apožadovať od Pľenajímateľa úhľadu účelne vynaložených nákladov,
a to do 6 mesiacov od odstráneniazávady _ inak toto právo zaniká,

e) riadne a včas poskytovať Nájomcom plnenia a sluŽby spojené s užívaním predmetu
nájmu,

D vyúčtovať zálohove platené platby za plnenie a sluŽby spojené s nájmom najneskôr
s vyúčtovanimzálohoých platieb za dodávku tepla a teplej úŽitkovej vody,

g) pri podpise tejto Zmluvy odovzdať Nájomcom kópiu energetického certifikátu,
h) Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpľavy predmetu nájmu a iné podstatné

zmeny v predmete nájmu iba so súhlasom Nájomcov. Ak Prenajímateľ vykonáva také
úpravy na prikaz pľíslušného oľgánu štátnej správy, sú Nájomcovia povinní umoŽniť
ich vykonanie, inak zodpovedajú za škodu, ktoľá v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti
vznĺkla. Pľenajímateľ má právo na náhľadu nákladov ých opráv a idržby predmetu
nájmu, o ktoých vykonanie sa Nájomcovia nepostarali včas.
Prenajímateľ je opľávnený vykonávať kontľolu pľedmetu nájmu podľa svojej úvahy
počas doby trvania Nájomného vďahu podľa tejto Zmluvy.
V prípade, ak Nájomcovia porušia záväzky uvedené v tomto článku Prenajímateľ je
oprávnený /aj kumulatÍvnel :

a
J

4

5

6.

6



1

2.

J

4

5

6

7

a) Požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 100.- EUR, za každé jedno
porušenie povinností, pľičom naroky na náhĺadu škody nie sú dojednaním
o zmluvnej pokute dotknuté,

b) PoŽadovať navrátenie do pôvodného stavu /restitutio in integrum/ na náklady
Náj omcov bez zbytoéného odkladu.

čl. vlil.
Osobitné dojednania

Predmet nájmu alebo jeho časť možno prenechať do podnájmu len vo ýnimočných
prípadoch hodných osobitného zreteľa a po pľedchádzajúcom písomnom súhlase
Pľenajímateľa na základe odporučenia komisie MsZ a súčasne na predmete nájmu nesmú
v íaznt žiadne nedop l atky.
Na vzájomnú qýmenu predmefu nájmu a použitie predmetu nájmu alebo jeho časti na iné
účely ako bývanie je potrebný súhlas Prenajímateľa apredchádzajúce odporučenie
komisie MsZ. Súhlas ĺavzájomnú ýmenu predmetu nájmu udeľuje písomne pľimátoľ
mesta.

Pľenajímateľ môŽe opakovane uzatvoriť s nájomcami Zmluvu o nájme bytu, resp.
predÍziť Zmluvu o nájme, pokiaľ sú ďodržane podmienky uvedené v tejto Nájomnej
zmluve (najmä plnenie povinnosti na úhľadu Nájomného a sluŽieb spojených s nájmom
bytu, poplatku z omeškania ap.) a v príslušných pľávnych predpisoch a platných vZN.
Pľenajímatel' súhlasí s pľihlásením Nájomcov a so súhlasom Nájomcov aj členov
spoločnej domácnosti na trvalý pobyt v predmete nájmu v súlade so zákonom é.253/1998
Z.z. o hlásení pobyfu občanov SR a registľi obyvateľov SR v zneni neskoľších právnych
pľedpisov.

Pľenajímateľ má právo zľušiť trvalý pobyt Nájomcom a členom spoločnej domácnosti
v súlade s ust. $ 7 ods. I zákoĺač.25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR v znení neskorších právnych predpisov.

V pľílohe č. 1 Nájomnej zmluvy /evidenčnom liste/ je uvedený počet osôb Žijúcich s
Nájomcami v spoločnej domácnosti a ich vďah k Nájomcom v čase uzatvorenia tejto

Nájomnej zmluvy.
Pľi zr{šení alebo zníženi počtu osôb podľa odseku 6 tohto článku' Nájomcovia túto

skutočnosť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku oználmia Prenajímateľovi
pľostľedníctvom správcu. Podmienkou akceptácie oznámenia je príslušný písomný
overený doklad lrodný list, ľozsudok súdu, sobášny list, úmľtný list/, potvrdenie o

odhlásení z doteraz uŽívaného predmetu nájmu od jeho správcu, prípadne prejav vôle
osoby, ktorá trvalo opúšťa spoločnú domácnosť.
Prí znížení počtu osôb žijúcich s Nájomcami v spoločnej domácnosti trvajúcom dlhšie
ako tľi po sebe idúce kalendárne mesiace alebo v prípade, ak Nájomcovia nebudú môcť
sami pľedmet nájmu po ľovnakú dobu uŽívať /dlhodobý pobyt v zdravotníckom zariadení,
dlhodobé liečenie, väzba alebo ýkon trestu odňatia slobody/ sú túto skutočnosť povinní
písomne najneskôr do 30 dní od jej vzniku oznámiť Prenajímateľovi. V prípade

nesplnenia tejto povinnosti' ako aj povinnosti uvedenej v odseku 7 tohto článku
vďahujúcej sakzniženiu počtu osôb, nebude Pľenajímateľ pri vyhotovovaní vyúčtovania

I
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sluŽieb za pľíslušný rok na dočasné znižeĺie počfu osôb v predmete nájmu alebo dočasnú
nemoŽnosť lžívania predmetu nájmu Náj omcom pľihliadať.
Nájomcovia berú na vedomie, Že Prenajímateľ ajeho sprostredkovatelia spľacúvajú
vzmysle nariadenia Euľópskeho paľlamentu arady (EU) 20161679 z27. aprila2ot6
o ochrane fyzických osôb pľi spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcov v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činností spojených
so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potľebnú na
zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zm|uvného vďahu založeného na
zéklade tejto Zmluvy a následne na účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby
v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorych zákonov v platnom zneni. Spľacúvanie osobných údajov Nájomcov je
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného naľiadenia o ochľane údajov potrebné na
plnenie tejto Zmluvy. Nájomcovia zélroveň vyhlasuju, že za účelom uzavretia tejto
Zmllvy pľi poskytnutí osobných údajov Prenajímateľovi boli dostatočne informovaní
o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania ich osobných údajov, o povinnosti
osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako
aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky
ochľany súkľomia", s ktorého obsahom sa Nájomcovia pľed podpísaním tejto Zmluvy
oboznámili. Nájomcovia beru na vedomie Že infoľmácie o spracovávaní osobných údajov
sú dostupné na webovom sídle Prenajímatel'a: www.sala.sk.

čl.Ix.
Ukončenie azániknájmu

1. Nájom končí:
a) uplynutím doby :uZmluv uzavreýchna dobu určitú alebo
b) písomnou dohodou Prenajímateľa a Nájomcov alebo
c) písomnou qýpoveďou v ostatÚch prípadoch alebo
d) odstúpením od Zmluvy

2. Nájomcovia môžu vypovedať Zmluvubez udania dôvodu.
3. Výpovedná lehotaje tľojmesačná(3) aplatí pľe obidve Zmluvné stľany. Táto lehota začne

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom výpoveď bola doručená
dľuhému účastníkovi. Výpoveď musí mať písomnú formu.

4. odstúpiť od Zmluvy je opľávnený Pľenajímatel' v prípade, ak ho Nájomcovia
bezodkladne neinformujú o nadobudnutí vlastníctva alebo spoluvlastníctva k bytu alebo
domu v podiele minimálne jednej polovice, a nájomný byt v lehote do 30 dní od vmiku
tejto pľávnej skutočnosti neodovzdajú Prenajímateľovi podľa ustan. $ 5 ods.

2 VšeobecnezáväznéhonariadeniamestaŠaľač.9l20l5vplatnom zneni.odstúpenieje
účinné dňom jeho doručenia Nájomcom.

5. Pľenajímateľ môŽe vypovedať Zmluvu podľa $ 711 písm. al až g/ občianskeho
zákonĺika. Nájomcovia sú povinni vypratať pľedmet nájmu do 3 dní po uplynutí
výpovednej lehoty.
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Pri zániku nájmu dohodnutého na uľči!ý čas ktoýmkoľvek spôsobom uvedeným v čl. IX
bod. 1 tejto Zmluvy' nemajú Nájomcovia právo na bytovú náhĺadu.
Plnenia, ktoré si Zmluvĺé strany poskytli do dňa zániku Zmluvy si Zmluvné strany
nevľacajú, sú však povinné si vyrovnať vzájomne pohľadávky azáväzky ztoho
vyplývajúce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa vykonania vyúčtovania nákladov spojených
s uŽívaním bytu (tj. k 31.05. nasledujúceho ľoka).
Nájomcovia sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy ak:

a) Prenajímateľ odovzdal pľedmet nájmu vymedzený v čl. n. Zmluvy v stave
nespôsobilom na dohodnuté užívanie,

b) Prenajímateľ bráni Nájomcom v nerušenomuživani predmetu nájmu.

čl. x.
Doručovanie písomností

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto
Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu uvedenú v č1. I.

tejto Zmluvy alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej stľane do podateľne, ak medzi
Zm|uvnými stľanami nebola písomne neskôr oznámená adresa na doručovanie.
Pokiaľ si adľesát, ktorému je písomnosť určená z akéhokoľvek dôvodu neprevezme/,
povaŽuje sa táto za doľučenú na 5. deň odo dňa odoslania, aj keď sa adresát o doručení
nedozvedel.

čl. xI.
Zá'ľerečné ustanovenia

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
stľán, účinnosť nadobúda v zmysle dohody Zmluvných strán v súlade s ustan. $ 47a ods.2
zákona č. 4011964 Zb,. občiansky zákonník v platnom zneni dňom I.12.2020, po jej

merejnenína webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého
znenia Zmluvy, vrátaĺe so zverejnením a sprístupnením ich osobných údajov v rozsahu
mena a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č.

2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe kinformáciám aoZnene adoplnení niekto4ých
zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneĺí.
K zmene dohodnu!ých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
Zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných štatutáľnym
orgánom obidvoch Zmluvných strán alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Pľenajímateľ a Nájomcovia sa zaväruji písomne si oznámiť každíJ zÍnenu ýkajúcu sa
ich identifikačných údajov (nénov, sídlo, identifikačné číslo' čísla účtov a pod.) najneskôľ
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto ZÍneny sa nebudú
považovať zaz]TIeÍLy vyžadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa zaväzují, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pľi plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôleŽité okolnosti.
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Ĵ

9

I

4.



5. Ak niekĺoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôľ
stratia účinnosť, nie je ým dotknutáplatnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa pouŽije úprava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné, sa čo najviac pribliäljg
zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri lzatráraní tejto Zmhxy Zmllxné strany túto
otázkubrali do úvahy.

6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, zktoých dve (2) vyhotovenia
prevezmú Nájomcovia, dve (2) Pľenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa, spol. s ľ. o.

7. Prenajímateľ a Nájomcovia vyhlasujú, že Zmluvlu si prečítali' súhlasia a jej obsahom,
poľozumeli mu, vyhlasujú, Že obsahujú ich slobodnú ničím nevynútenú vôľu a na znak
súhlasu ju podpisujú.

Pľílohy : ,,Evidenčný list" _ príloha č. 1

,,Protokol o odovzdani aprevzati bytu" - príloha č. 2

,,Kalkulácia mesačných záIoW'_ príloha č. 3

Šuľu,'!..1.:!9.zozo Šut'u,iJ:&' .2020

Za Nójomcov : Za Prenajímateľa:

Marek Kurucz a Sabína Szabová J
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