Nájomná zmluva č. 12412021
uzatvorená v zmysle ust. $ 685 a násl. zék. é. 40lL964 Zb. občiansky zĺĺkonníkv znení
neskorších znien a doplnkov (ďalej len,,občiansky zákonník")

EvidenčnéčísloPrenaj ímateľa: 63 4 l202I
čl. L

Zmluvné strany

Prenajímatel':

1.

Sídlo:
Zasttlpený:

Mesto Šal'a

Nrĺmestie Svätej Trojice 7, 92715 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN:
SK 8209000000005124306282
00 306 185
2021024049

tČo:
DIČ:
BIC:
lď

l

alej len,,Pľenaj ímateľ"

Nájomca:

2.

GIBASKBX X

Máľia Mizerová, ľod.:

Tľvale bytom:
Narodená:
Rodné číslo:
lďaIej len,,Nájomca"/
/obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte zrnluvy spoločne aj ako ,,Zm\llvné strany"/
čl. il.

Úvodné ustanovenia
1

2.

Prenajímateľ je vylučnym vlastníkom nehnuteľnosti ato: bytoÚ dom s. č.2I37lI
postavený qa prac. č. 3198/311 nachádzaj'úci sa na ul. Rímska vŠalivedený
katastrálnym odborom okľesného uradu v Šalipre obec a katastrálne územie Šaľav
ľegistľi C KN na LV..č.1.
Nájomná zmluva sa uzatvára ĺa základe žiadosti Nájomcu o opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme v súlade s ustanovením bodu 3 članku VIII. osobitné dojednania

Nájomnej zrnluvy č. 12712020 zo dňa 7.10.2020
27.8.202r.
čl.

vzneĺíDodatku č. Il202I zo din

ilL

Pľedmet nájmu
1

Touto nájomnou Zmluvou (ďalej len ,,Zmluva'o) pľenecháva Prenajímateľ Nájomcovi
do uŽívania:
1.1. byt č. 21, s celkovou podlahovou plochou 34,68 m2, pozostávajúceho z predsiene,
1 obytnej miestnosti s kuchynslcým kútom, WC a kúpeľne,(ďalej len ,,Byt"),
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ĺacháďzajúceho sa na II. poschodí bytového domu na ulici Rímskej, v Šali,vo
vchode č.1, súpisnéčislo 2137 (ďalej len ,,Bytový domoo), postaveného na
pozemku registra CKN parcelné č. 3I98|3II - zastavané plochy a nádvoria
s ýmerou 557 m2 (ďalej len ,,Pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností
vedenom katastrálnym odborom okľesného úradu v Šali,pre katastrálne územie
a obec Šaľana liste vlastníctva č. 1.
(ďalej v texte aj ako ,,Predmet nájmu").
Popis a ľozloha Bytu
2.I Byt sa nachádza na II. poschodí. Ide o Garsónku s pľíslušenstvom.Príslušenstvo
Bytu tvoľíkuchyňa, pľedsieň, kúpeľňa'WC.
2.2 SúčasťouBytu sú rozvody elektľickej inštalácie od elektľomeru, rozvody
ústľednéhokúrenia od domových stupačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody
kana|izácie od zvislých rozvodov a k nim príslušnézaraďovacie predmety.
2.3 Celková uýmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je 34,68 m2.
2.4 Vlastníctvo Bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničenéjeho
vstupnými dveľami do Bytu a do pľíslušenstvaumiestneného mimo Bytu vľátane
zárubĺi a hlavnými lzavieracimi ventilmi vody a elektľiclqými poistkami pľe Byt.
Popis spoločných častía spoločných zariadení Bytového domu
3.1 Spoločnými časťamiBytového domu sú: záklaďy domu, stľecha, chodby'
obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie,
zvislé nosné konštrukcie, izolaénékonštrukcie a iné časti Bytového domu, ktoré
sú nevyhnutné pre jeho podstatu abezpečnosť.
3.2 Spoločnými zariadeĺiami Bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určenéna
spoločnélživanie a to blesko zxody , vodovodné , kanalizačné,elektrické prípojky'
iné spoločnépriestory.
Prenajímateľ odovzdáva pľedmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom užívaniana
základe ,,Protokolu o odovzdaní aprevzatí bytu", ktory tvoľípľílohu č.2 tejto Zmluvy.
Prenajímateľprenecháva Nájomcovi do nájmu pľedmet nájmu qýlučne na bývanie pre
Nájomcu a členov jeho domácnosti, ktoými sú: Viktoľ Mizera, nar. l0.4.I977.
Nájomca nie je oprávnený uživaťpredmet nájmu na iný ako dohodnuQý účel.Porušenie
tejto povinnosti sa povaŽuje za podstatné porušenie Zm|uvy.
Nájomca preberá byt vymedzený v bode 1 . až3. tohto článku spolu s protokolmi o jeho
stave a vyhlasuje' Že je oboznámeny s jeho technickým stavom, ktoý zodpovedá
dohodnutému účelunájmu vymedzenému v bode 5. tohto článku.
Dňom účinnostiNájomnej zmluvy vznikáNájomcovi povinnosť platiť Prenajímateľovi
Nájomné zabyt a úhĺaduzapIneniaposkytovaných s uŽívanímbytu.
čl. ľ.
Doba nájmu

1.
2'

UžívanieNájomného bytu začínadňom LII.202L.
Táto Zm|uva sa v zmysle VZN č' 9l20l5 v platnom zneni uzatváľa na dobu uľčitúdo
3r.r0.2022.
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čl. v.

Výška' splatnosť a spôsob platenia Nájomného a úhľadza plnenia poskytovaných
s užívanímbytu

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Pľenajímateľa Nájomca sa dohodli na tom, Že ýška aplatenie Nájomného spolu
s úhľadouzaplnenia poskytovaných s užívanímbytu sa uskutoční, tak ako je niŽšie
uvedené v tomto článku Zmluvy.
Zmluvné stľany sa dohodli na Nájomnom v sume: 77,34 EUR (slovom:
sedemdesiatsedem euľ a tridsaťštyľicentov).
Nájomca sazavänĺjehĺadiťvšetky náklady spojené s uŽívanímpredmetu nájmu' najmä
je povinný zaplatíťvšetky úhľadyza plnenia poskytované s uŽívanímpredmetu nájmu
na zák|ade evidenčnéholistu pre výpočet mesačnej úhľady za byt vyhotoveného
Pľenaj ímateľom pre príslušnýkalendáľny mesiac/rok.
Podrobný rozpis Nájomného a úhľadza plnenia poskytovaných s užívanímbytu je
prílohou č. 3 Nájomnej zmluvy.
Výška Nájomného bude kaŽdoročne upravovaná na základe vyúčtovania služieb
spojených s nájmom bytu.
Zmluvné stľany sa nepochybne dohodli na celkovej výške mesačnej úhĺady
Nájomného spolu s úhľadou zaplnenia poskytovaných s uŽívaním bytu (ďalej len
,,Nájomné") v sume: 117'64 EUR (slovom: jednostosedemnásť euľ a šesťdesiatšýri
centov).
Nájomné vrátane záloh úhľadza p|nenía poskytovaných s uŽívanímbytu sa platí
mesačne vŽdy do 25. dŤnza bežný mesiac.
Ak Nájomca ĺezaplatí mesačnénájomné alebo úhľadyza plneĺia súvisiace s uŽívaním
bytu do 5 dní po lehote splatnosti' je povinný zaplatiť Prenajímateľovi poplatok
z omeškania podľa $ 4 Nariadenia vlády SR č. 87lI995 Z.z., ktoým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom znení. Nájomca berie na
vedomie, Že Prenajímateľ je opľávnený zmeníť spôsob výpočtu nájomného, výšku
úhľady za plnenia poskytovaných s uŽívanímbytu, spôsob ich platenia, jednostranne
mýšít'nájomnéa úhľadyzaplneniaposkytované s uŽívanímbytu nazák|aďe osobitných
predpisov alebo ľozhodnutia mestského zastupiteľstva.
Nájomca je povinný do jedného mesiaca oznétmiťPrenajímateľovi zmeny skutočností
rozhodujúcich pre určenie Nájomného azálohoých platieb zaplnenia poskytovaných
s uŽívanímbytu a zároveil súhlasís tYm, aby sa uskutočnila 7Ínena vyšky úhĺadyv
dôsledku zmien uvedených skutočnostíod 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Rovnako sa
bude postupovať v prípadoch, ak sa zmení qýška úhľady Nájomného a sluŽieb s ním
sp oj ený ch na záklaďe zmien pľávny ch p re dp i s ov.
Platba Nájomného vrátane platieb zaplĺeniaposkytnutých s uŽívanímbytu a ostatných
prípadných platieb sa ľealizuje inkasom cez inkasné stredisko. Úhĺada je možná
i zloŽenkou alebo prevodom ztňtu Nájomcu na IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570
5507 veden1ĺ v Čson Šaľa.
Nájomca súhlasís tým, aby Pľenajímateľprípadný preplatok z vyúčtovaniazáloh na
Nájomnom a za uhĺadu sluŽieb za predchádzajúci ľok si ponechal na úhĺadusvojej
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pohľadávky, ktoľúmá voči Nájomcovi z titulu skôr neuhľadených poplatkov za
omeškanie so zaplatením Nájomného a úhľad za služby spojené s užívanímbytu aj v
pľípade, že dlžná istina bola uŽ Nájomcom v prospech Prenajímateľa uhradená. V
prípade preplatku na úhĺadáchza uvedené sluŽby zisteného pri vyúčtovaniza uŽívanie
bytu v súlade s ýsledkami objektového meľania PľenajímateľNájomcovi tento
preplatok v celom ľozsahu vráti do 60 dní od vyúčtovania.
čl. vI.

Depozit

1.
2.

3.

je povinný

najneskôr pľi podpise Zmluvy zložiťna účetPľenajímateľa
uvedený v čl. I. tejto Zmluvy depozit vo výške 6 mesačnéhoNájomného. Depozit nie je

Nájomca

pľíjmom Pľenaj ímat eľ a z pr enájmu.

Depozit môŽe Prenajímateľ využiťqýlučne na účeluvedený v tejto Zmluve ana
a. vykrytie vzniknuQých škôd na vybavení bytu, ktoré vznikli v byte počas trvania
nájmu aNájomca ich neuhľadil po výzxe Pľenajímateľa dobrovoľne v lehote l0 dní
od doľučeniapísomnej výzw, alebo
b. na zaplatenie dlžnéhoNájomného vľátane úrokov z omeškania azmluvných pokút,
alebo úhľad s nájmom spojených, resp. nedopIatku za ročnévyúčtovanienákladov
súvisiacich s uŽívanímbytu za čas tľvania nájmu, ak nedôjde k dobrovoľnej úhĺade
zo stľany Nájomcu.
c. na úhĺadunákladov spojených s vymáhaním pohľadávok na nájomnom. Pri súbehu
viaceých nárokov sa pľednostne uhrádzajú zmluvné pokuty' následne úroky
z omeškaniaadlžne Nájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie nároky.
Prenajímateľsa zavazuje vrátiť depozit v plnej qiške, alebo jeho nepoužitú časťdo 30 dní
od skončenia mesiaca, v ktorom bol nájom ukončený, resp. odovzdaný byt na účet
Nájomcu uvedený v čl. I bod 2 tejto Zmluvy. Nájomca nemá pľávo požadovaťvrátenie
depozitu počas trvania nájmu.
čl. vII.

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán
1

Nájomca sazaväzuje:
a) uživaťbyt, spoločnépriestory a zariadeĺia domu v súlade s domovým poľiadkom
riadne platiť Prenajímateľovi Nájomné a úhĺadyzap|neniaposkytované s užívaním
bytu,
b) podieľať sa v dome navytváraní prostredia, zabezpečujúceho ostatným Nájomníkom
nerušený qýkon ich práv,
c) na svoje vlastné náklady zabezpečovať opravy a údržbubytu, drobné opravy v byte
súvisiace s jeho užívanim a obvyklé udľŽiavacie pľáce v byte si zabezpeéísám a na
vlastné náklady,
d) vady a poškodenia' ktoré Nájomca spôsobí sám alebo tí' ktoľís ním bývajú, odstráni
bez zbytočnéhoodkladu a navľáti do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak by
Nájomca tieto vady neodstránil' je oprávnený po predchádzajúcom upozornení tieto
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vady odstrániť Prenajímateľ a požadovať od Nájomcu náhľadu vynaloŽených
nákladov apľác,
e) nebude rušiťv užívaníbytov nad mieľu pľimeľanúpomerom ostatných Nájomníkov
a vlastníkov bytov v bytovom dome, najmä hlukom, pachom, odpadmi a podobne,
f) bude spolupracovať na upratovaní spoločných priestorov podľa domového poriadku,
g) podieľať sa na nákladoch opráv a ídržbyspoločných pľiestorov a zariadení domu'
Za škodu spôsobenú príužívaĺí
spoločných priestorov zodpovedajú Nájomníci domu
/vchodrr/ v rovnakom pomere medzi sebou ĺavzájom s rnýnimkou pľípadov,v
ktoých sa preukáže zavinenie treťou osobou,
h) písomne oznétIniťbez zbytočnéhoodkladu Prenajímateľovi potrebu tych opráv v
byte ku ktoqým sa zaviazal Prenajímateľ v tejto Zmbxe a umožniť Prenajímateľovi
ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne
Pľenajímateľovi,
i) nevykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v byte bez písomného súhlasu
Prenajímateľa: v prípade písomnéhosúhlasu Prenajímateľa k takýmto úpľavám ľesp.
zmenám si tieto úpravy a ZÍrrcÍly vykonať na vlastné náklady, v prípade investíciído
pľenajatého bytu nevzniká Nájomcovi pľávo na náhĺadu vynaloŽených nákladov a
ani právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ s !ým Prenajímateľ nevysloví
qýslovný súhlas,
j) Nájomca ďalej súhlasíS tYm, aby Pľenajímateľjednostľanne uskutočňoval zmeny
pľedpisu záloh úhĺadza poskytované plnenia spojené s uŽívanímbytu' ak v bežnom
vyúčtovacom období zistí, že doterajšia výška zá|oh nebude postačovaťna krytie
nákladov na ýrobu tepla a pre obstaľanie sluŽieb spojených s užívanímbytu,
k) uhĺadiť Prenajímateľovi vzniknuté a vyúčtovanénáklady, ktoľému vzniknú v

prípade pri realizácii opráv

v

byte,

o

ktoré Nájomca požiadal a pre ktoých

vykonanie Prenaj ímateľovi nezabezpečil potrebnú súčinnosť,
l) umoŽniť Pľenajímateľovivykonanie opľáv v byte' pľavidelnéodčítavanievodomerov
a obhliadku príslušenstva bytu, ako sú elektľické spotľebiče' sekundáma sieť, ističe a
meľanie, vykurovacie telesá a rozvody k nim, vodovodných rozvodov a pod., za
ktoými účelmisa zaväzuje pracovníkom Pľenajímateľazabezpečiťvčasný prístup
do bytu. ZanedodrŽanie tejto povinnosti sa považuje aj nemožnosť nakontaktovať sa
na Nájomcu za účelomdojednania termínu vstupu. V prípade, že tento záväzok
poruší, je si vedomý zodpovednosti za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti
a|ebo záväzkuvznikla,
m)mášať obmedzenia v uživaníbytu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opľáv
a udrŽiavacích prác, ktoré vykonáva alebo vykonanie ktoých zabezpečuje
Pľenajímateľ,
n) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu vymedzený v Članku nI.
Zmluvy do nájmu, podnájmu alebo ýpožičkytretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Prenaj ímateľa,
o) dňom ukončenia nájmu odovzdať Prenajímateľovi byt v takom stave v akom ho
prevzal s pľihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade je povinný
uhĺadiťPľenajímateľovi náklady na tie opravy apráce, s ktorymi sa byt uvedie do
stavu uŽívania schopnom ako ho Nájomcaprevzal,
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p) pri užívanibytu dodržiavat'príslušnéplatné pľávne pľedpisy,
q) držaťa chovať zvieratá je možnélen po predchádzajúcom písomnom súhlase

2.

Pľenajímateľa a to len s dodľŽaním hygienických štandardov.
Nájomcaje oprávnený :

a) uživaťbyt odo dňa odovzdania bytu

a

nebyť v uživani bytu rušený nad mieru

pľimeranú pomerom'

3.
4.

b) užívaťokrem bytu aj spoločnépriestory azariaďenia domu predpísaným spôsobom.
Nájomca sa ýslovne zaväzuje do 30 dní odo dňa účinnostitejto Zmluvy prihlásiť Sa na
trvaIý pobyt v predmete nájmu.
Prenajímateľ sazaväzuje:
a) protokolárne odovzdať pľedmet nájmu, špecifikovaný v čl. il. Zmluvy a evidenčnom
liste Nájomného a úhĺadza plnenia poskytovaných s užívanímbytu, v stave
spôsobilom na dohodnuté uživaĺieNájomcovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti
tejto Zmluvy,
b) zabezpečiťNájomcovi nerušenéužÍvaniepredmetu nájmu,
c) zabezpečovaťNájomcovi plný a neľušenýqikon práv spojených s užívanímbytu,
d) riadne a včas sa postaľať o odstľánenie závad, ktoľébľánia v riadnom uŽívaní
predmetu nájmu, alebo ktoré toto pľávo podstatne zhoršujú(za podmi"'ky, že za
závaďy zodpovedá Prenajímateľ),ak tak Pľenajímateľneurobí má Nájomca právo po
predchádzajúcom upozornení Pľenajímateľazávady odstrániť v nevyhnutnej miere na
svoje náklady apožaďovať od Pľenajímateľaúhĺaduúčelnevynaložených nákladov,
a to do 6 mesiacov od odstľánenia závady _ inak toto právo zanká,
e) riadne a včas poskytovať Nájomcovi plnenia a služby spojené s užívanímpredmetu

D

nájmu,

vyúčtovaťzáIohové platené platby za plĺenie a sluŽby spojené s nájmom najneskôľ
s vyúčtovanímzálohovýchplatieb za dodávku tepla a teplej úžitkovejvody,
g) pľi podpise tejto Zmluvy odovzdať Nájomcovi kópiu eneľgetického ceľtifikátu,
h) Pľenajímateľje oprávnený vykonávať stavebné úpravy pľedmetu nájmu a iné
podstatné zmeny v predmete nájmu iba so súhlasom Nájomcu. Ak Prenajímateľ
vykonáva také úpravy na prikaz príslušnéhoorgánu štátnej spľávy, je Nájomca
povinný umoŽniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktoľá v dôsledku
nesplnenia tejto povinnosti vznikla. Prenajímateľ má pľávo na náhľadu nákladov ých
opľáv aúdržbypľedmetu nájmu, o ktoých vykonanie sa Nájomca nepostaral včas.
5. Pľenajímateľje opľávnený vykonávať kontrolu predmetu nájmu podľa svojej úvahy
počas doby trvania Nájomného vďahu podľa tejto Zmluvy.
6. V prípade, ak Nájomca potušízáväzky uvedené v tomto článku Prenajímateľ je
oprávnený /aj kumulatívnel :
a) Požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 100'-

EUR, za každéjedno
porušenie povinností, pričom nároky na náhľadu škody nie sú dojednaním
o zmluvnej pokute dotknuté,

b) PoŽadovať navrátenie do pôvodného stavu /restitutio in integľum/ na náklady
Nájomcu bez zbytočnéhoodkladu.

6

čl. VIII.

osobitné dojednania
I

2

Predmet nájmu alebo jeho časťmoŽno prenechať do podnájmu len vo qýnimočných
pľípadochhodných osobitného zĺeteľaa po predchádzajúcom písomnom súhlase
Prenajímateľa na základe odporučenia komisie MsZ asúčasnena predmete nájmu
nesmú viaznuť žiadĺenedoplatky.
Na vzájomnú ýmenu pľedmetu nájmu a použitie predmetu nájmu alebo jeho časti na
iné účelyako bývanie je potľebný súhlas Prenajímateľa a pľedchádzajÍrce odporučenie
komisie MsZ. Súhlas navzájomnú qýmenu pľedmetu nájmu udeľuje písomne primátoľ
mesta.

J

4

5

6.

7

I

9

Prenajímateľ môŽe opakovane uzatvoriť s nájomcom Zmluvu o nájme bytu, resp.
predÍziť Zmluvu o nájme, pokiaľ sú dodržané podmienky uvedené v tejto Nájomnej
zmluve (najmä plnenie povinnosti na úhĺaduNájomného a sluŽieb spojených s nájmom
bytu, poplatku z omeškania ap.) a v príslušnýchprávnych predpisoch a platn;ých VZN.
Prenajímateľ súhlasís prihlásením Nájomcu a so súhlasom Nájomcu aj členov
spoločnej domácnosti na trvalý pobyt v pľedmete nájmu v súlade so zákonom č.
25311998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a ľegistri obyvateľov SR v zneni neskorších
pľávnych predpisov.
Prenajímateľ má právo zrušiť twa|ý pobyt Nájomcovi a členom spoločnej domácnosti
v súlade s ust. $ 7 ods. I zákoĺa č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR
a registľi obyvateľov SR v znení neskorších pľávnych predpisov.
V prílohe č. 1 Nájomnej zmluvy /evidenčnom liste/ je uvedený počet osôb žijúcichs
Nájomcom v spoločnej domácnosti a ich vďah k Nájomcovi v čase uzatvorenia tejto
Nájomnej zmluvy.
Pri zqýšeníalebo zníženípočtu osôb podľa odseku 6 tohto článku, Nájomca túto
skutočnosť najneskôľ do 30 dní odo dňa jej vzniku oznámi Prenajímateľovi
pľostredníctvom správcu. Podmienkou akceptácie oznámenia je príslušnýpísomný
oveľený doklad lrodĺý list, rozsudok súdu, sobášny list, úmľtnýlist/, potvľdenie o
odhlásení z doteraz užívanéhopredmetu nájmu od jeho správcu, prípadne prejav vôle
osoby, ktorá trvalo opúšťaspoločnúdomácnosť.
Pri zniženípočtu osôb Žijúcich s Nájomcom v spoločnej domácnosti tľvajúcom dlhšie
ako tri po sebe idúce kalendáľne mesiace alebo v prípade, ak Nájomca nebude môcť
sám pľedmet nájmu po rovnakú dobu užívať/dlhodobý pobyt v zdľavotníckom
zariadeni, dlhodobé liečenie, vázba alebo qýkon trestu odňatia slobody/ je túto
skutočnosť povinný 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 sakzníženiu počtu osôb, nebude Prenajímateľ pľi
vyhotovovaní vyúčtovaniaslužieb za príslušnýľok na dočasnézníženíepočtu osôb v
predmete nájmu alebo dočasnúnemoŽnosť uživania predmetu nájmu Nájomcom
prihliadať.
Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľ ajeho sprostľedkovatelia spracúvajú
vzmysle nariadenia Euľópskeho paľlamentu arady (EU) 20161679 z27. apri\a2016
o ochľane fyzických osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto
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údajov, ktoým sa zľušujesmernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činností
spojených so správou vlastného majetku Prenajímateľa,po dobu nevyhnutne potrebnú
na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvĺeho vďahu založenéhoĺa

Zmluvy a následne na účelyarchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby
v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch a ľegistratúrach a o doplnení
niektoqých ziíkonov v platnom zneĺí.Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného naľiadenia o ochĺane údajov potrebné na
plnenie tejto Zmluvy. Nájomca zároveň' vyhlasuje, že zaúčelomuzavľetia tejto Zmluvy
pri poskytnutí osobných údajov Prenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich
právach vyplývajúcichzo spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskytnúťv súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami' ako aj o ďalších
relevantných skutočnostiach obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany
súkľomiď', s ktorého obsahom sa Nájomca pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil.
Nájomca beľie na vedomie že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné
zák|ade tejto

na webovom sídle Prenajímateľa: www.sala.sk.

čl. Ix.

Ukončenie azániknájmu

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Nájom končí:
a) uplynutím doby uZmIív uzavretychna dobu určitúalebo
b) písomnou dohodou Prenajímateľa a Nájomcu alebo
c) písomnou výpoveďou v ostatných pľípadochalebo
d) odstúpením od Zmluvy
Nájomca môže vypovedať Zmluvu bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je trojmesačná (3) aplatí pre obidve Zmluvne strany. Táto lehota
začne plynúť prvym dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom výpoveď bola
doručená dľuhémuúčastníkovi.Výpoveď musí mať písomnúfoľmu.
odstúpiťod Zmluvy je opľávnený Pľenajímateľv prípade, ak ho Nájomca bezodkladne
neinfoľmuje 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 podľa ustan. $ 5 ods. 2 Všeobecne
záväzneho nariadenia mesta Šaľač. 9l2OI5 v platnom zneni. odstúpenie je účinné
dňom j eho doručenia Náj omcovi.
PľenajímateľmôŽe vypovedať Zmluvu podľa $ 711 písm. al TŽ g/ občianskeho
zákonníka. Nájomca je povinný vypratať predmet nájmu do 3 dní po uplynutí
výpovednej lehoty.
Pri zániku nájmu dohodnutého na určili čas ktoqýmkoľvek spôsobom uvedeným v čl.
IX bod. l tejto Zmluvy, nemá nájomca pľávo na bytovú náhľadu'
Plnenia, ktoľési zmluvné strany poskytli do dňa zániku Zmbxy si Zmluvné stľany
nevľacajú, sú však povinné si vyrovnať vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vyplývajúce, ato najneskôr do 7 dní odo dňa vykonania vyúčtovanianákladov
spojených s užívanímbytu (tj. k 31.05. nasledujúceho roka).
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Nájomca je opľávnený odstupiť od Zmluvy ak:

a) Pľenajímateľodovzdal predmet nájmu vymedzený v č1. n. Zmluvy
nespôsobilom na dohodnuté uživanie,
b) Prenajímateľ brrĺni Nájomcovi v nerušenomužívanipľedmetu nájmu.

v

stave

čl. x.

Doľučovanie písomností
1

2.

I

2

a

J

4

5

6

Doručením akýchkolŤek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto
Zmluvou sa rozumie doľučenie písomnosti doporučene poštou na adľesu uvedenú v čl.
I. tejto Zmluvy alebo osobné doručenie príslušnejZmluvnej strane do podateľne, ak
medzí Zmluvĺými stľanami nebola písomne neskôľ oznámená adresa na doručovanie.
Pokiaľ si adľesát, ktorému je písomnosť určená z akéhokoľvek dôvodu neprevezmel,
povaŽuje sa táto za doručenúna 5. deň odo dňa odoslania, aj keď sa adresát o doručení
nedozvedel.
čl. xI.
Zá.ľerečnéustanovenia

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
stľán, účinnosťnadobúda v zmysle dohody Zmluvných strán v súlade s ustan. $ 47a
ods.2 zákona č. 4011964 Zb,. občiansky zákonník v platnom zneĺídňom I.II.202I po
jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením
celého znenía Zmluvy, vľátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných údajov
v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť Zmluvu zveľejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a
zákoĺa č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o znene a doplnení
niektorych zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni.
K zmene dohodnutých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
Zmluvných strán formou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných štatutáľnym
oľgánom obidvoch Zmluvných stľán alebo osobou opľávnenou k tomuto úkonu.
Prenajímateľ aNájomca sa zavänljtl písomne si oznĺímiťkažďÍl zÍnenu fýkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nézov, sídlo' identifikačné číslo,číslaúčtova pod.) najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Takéto ZmeÍLy sa nebudú
považovaťzazÍneny vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmllxe.
Zmluvné strany sa zavänlju, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosťpri plnení
záväzkov z tejto ZmIlvy a navzájom sa budú včas infoľmovať o všetloých
skutočnostiach potrebných pre ich spolupľácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky zmeny a dôležitéokolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stratia účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinnýchustanovení sa pouŽije ,Úprava, ktoľá, pokiaľ je to právne možné'sa čo
najviac pľibližujezmyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy
Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Táto Zm|uva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, zktoých jedno (1) vyhotovenie
prevezne Nájomca, dve (2) Prenajímateľa jedno (1) MeT Šaľa,spol. S r. o.
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Prenajímateľ a Nájomca vyhlasuji, že Zmhxu si pľečítali'súhlasia a jej obsahom,
porozumeli mu, vyhlasujú, Že obsahujú ich slobodnú ničímnevynútenúvôľu a na znak
súhlasu ju podpisujú.

Prílohy : ,,Evidenčný lisť'_ príloha č. 1
o odovzdani aprevzatí bytu" _ pľílohač. 2
',Pľotokol
,,Kalkulácia mesačnýchzáIoh" _ pľílohač. 3

Šaľa,*.|:.3.:.2021

Za Náiomcu

""'ľ

:

Šaľa,€'.'ĺ.?..'.2O2I

Za Prenajímateľa.

c
Máľia Mizerová
Š
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