Nájomná zmluv a č. 2] 4l202I
uzatvorcnáv zmysle ust. $ 685 a násl. zŕk. é.40l|964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskoršíchzmien a doplnkov (ďalej len,,občiansky zákonníľ')
EvidenčnéčísloPľenajímateľa: 857 l202I
čl. L

Zmluvné strany
1.

Pľenajímatel': Mesto Šaloa
Námestie Svätej Trojice 7, 92715 Šaľa
Sídlo:
Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Zasttpeĺý:
Bankovéspojenie: Slovenskáspoľitel'ňa,

a.s.,

IBAN:
tČo:
DIČ:
BIC:

SK 8209000000005124306282

Nájomca:

Lesia Šupalová, rod-:

00 306 185

202t024049

GIBASKBX

/ďalej len,,Pľenaj ímateľ"l

2

Trvale bytom:
Narodená:
Rodné číslo:
/ďalej len,J'tráj omcď'/
/obidvaja účastnícizrĺrluvy v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako ,,Zmluvné strany"/
čl. il.

Úvodné ustanovenia
1

2

Pľenajímateľje výlučným vlastníkom bytu č. 98' nachádzajtlceho sa vo vchode č. 4H na
II. poschodí bytového domu s. č. 2551, postavený na prac. č. Ig7IlI0,Ig7IllI,I97I|I2,
1g7tl13 ĺachádzajíci sa na ul. Kľáľovská v Šalivedený katastľálnym odborom
okĺesného úradu Šaľapľeobec a katastľálne územíeŠaľavľegistri C KN naLV č. 8881.

Nájomná zmluva sa uzavéna ĺa základe žiadosti Nájomcu o opakované uzatvoĺenie
zmluvy o nájme v súlade s ustanovením bodu 3 článku VIiI. osobitné dojednania
Náj omnej zmluvy é. z7 9 12020 zo dťla 24.1 1 .2020.

čl.ilI.
Pľedmet nájmu
1

Touto nájomnou Zmluvou (ďalej len ,,Zmluva") prgnecháva Prenajímateľ Nájomcovi do

uŽivanla;
1.1. byt č. 98, s celkovou podlahovou plochou 33,89 m2, pozostávajúceho z chodby, 1
obytnej miestnosti s kuchynským kútom, a kúpeľnes WC, (ďalej len ,,Byt"),
1

1

nachádzajuceho sa na II. poschodí bytového domu na ulici Kĺáľovská, v Šali,vo
vchode č. 4H' súpisnéčíslo2551, vedený katastrálnym odborom okĺesného úradu

LV č. 8881

(ďalej len ,,Bytoqý
dom"), postaveného na pozemkoch ľegistra CKN paľcelné č. l97IlI0 _ zastavané
plochy anádvoľia oqýmere 320 m2, č. |97I1II zastavarté plochy anádvoria
o ýmere 3l7 fiŕ, č. l97Il12 zastavaĺéplochy a nádvoľia o qýmere 3I7 rrŕ a č:.
I97ll13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2 (ďalej spoločne len
,'Pozemok") evidovaných v katastľi nehnuteľností vedenom katastľálnym odborom
okĺesnéhoúľaduŠaľa,pre katastrálne izemie a obec Šaľana liste vlastníctva č.

Šaľapre obec akatastrálne územie Šaľana

888 1.

2.

(ďalej v texte aj ako ,rPredmet nájmu").
Popis a ľozloha Bytu

2.I Byt sa nachádza na II.
2.2

2.3
2.4

3.

4.
5.
6.
7.

poschodí. Ide ojednoizbovy Byt spríslušenstvom.
PľíslušenstvoBytu tvorí chodba, kúpeľňa a WC.
SúčasťouBytu sú ľozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody
ústredného kúrenia od domov'ých stúpačiek, ľozvody vody /SV a TUV/, ľozvody
kanalizácíe od zvislých rozvodov a k nim príslušnézaraďovacie pľedmety.
Celková rnýmera podlahovej plochy Bytu vrátane pľíslušenstvaje 33,89 m2.
Vlastníctvo Bytu vľátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené jeho
vstupnými dverami do Bytu a do pľíslušenstvaumiestneného mimo Bytu vľátane
zárubní a hlavnými uzavĺeracími ventilmi vody a elektrickými poistkami pre Byt.

Popis spoločných častía spoločných zariadení Bytového domu
3.1 Spoločnými časťamiBytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové
múry, priečelia, vchody, schodiská, vodoľovné nosné konštrukcie, mislé nosné
konštrukcie, izolačnékonštľukcie a iné časti Bytového domu, ktoré sú nevyhnutné
pľe jeho podstatu a bezpečnosť.
3.2 Spoločnými zaľiadeĺiami Bytového domu sú zaľiadenia, ktoré sú uľčenéna
spoločnéužívaĺieatoýťah,bleskozvody, vodovodné,kanalizainé, elektrické, iné
spoločnépriestory.
Prenajímateľ odovzdáva predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom užívania na
zéklade ,,Protokolu o odovzdani aprevzatí bytu", ktoý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Pľenajímateľpľenecháva Nájomcovi do nájmu predmet nájmu ýlučne na bývanie,
Nájomca nie je opľávnený užívaťpredmet nájmu na iný ako dohodnuli účel.Porušenie
tejto povinnosti sa povaŽuje za podstatné porušenie Zmluvy.
Nájomca prebeľá byt vymedzený v bode 1. až3. tohto článku spolu sprotokolmi o
jeho stave a vyhlasuje, Že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktoý zodpovedá
dohodnutému účelunájmu vymedzenému v bode 5. tohto článku.
Dňom účinnostiNájomnej zmluvy vzniká Nájomcovi povinnosť platiť Pľenajímateľovi
Nájomné zabyt a úhradu zaplneniaposkytovaných s uŽívanímbytu.

čl.Iv.
Doba nájmu

1.

Nájomný vďahk pľedmetu nájmu zaéínadňom l.l2.202I.
2

)

Táto Zmluva sa v zmysle VZN č. 9l20I5 v platnom znení uzatvélra na dobu určitúdo
30.11.2022.
čl. v.

Výška' splatnost'a spôsob platenia Nĺíjomnéhoa úhľadza plnenia poslĺytovaných
s uŽĺvanímbytu

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

I

Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na tom, že vyška aplatenie Nájomného spolu
s úhĺadouzaplnenía poskytovaných s uŽívanímbytu sa uskutoční, tak ako je nižšie
uvedené v tomto článku ZmIuvy.
Zmluvné strany sa dohodli na Nájomnom v sume:101167 € (slovom: jednostojeden euľ
a šesťdesiatsedem centov).
Nájomca sazavänlje hĺadiťvšetky naklady spojené s užívanímpredmetu nájmu, najmä
je povinný zaplatiť všetky úhĺadyzaplneniaposkytované s užívanímpredmetu nájmu na
základe evidenčného listu pre ýpočet mesačnej úhrady za byt vyhotoveného
Pľenaj ímateľom pre príslušnýkalendáľny mesiac/rok.
Podrobný ľozpis Nájomného a úhľadza p|nenia poskytovaných s užívanímbytu je
prílohou č. 3 Nájomnej zmluvy.
Výška Nájomného bude kaŽdoročne upravovaná na základe vyúčtovania služieb
spojených s nájmom byfu.
Zmluvné strany sa nepochybne dohodli na celkovej vyške mesačnej úhĺadyNájomného
spolu s úhĺadouzaplnenia poskytovaných s užívanímbytu (ďalej len ,'Nájomné")
v sume: 184176 EUR (slovom:jednostoosemdesiatštyľi eur a sedemdesiatšesť centov).
Nájomné vľátane záloh úhľadza plneĺia poskytovaných s užívanímbytu sa platí
mesačne ďo 25. dťlaza bežný mesiac.
Ak Nájomca nezaplatí mesačnénájomné alebo úhľadyza plnenia súvisiace s uŽívaním
bytu do 5 dní po lehote splatnosti, je povinný zaplatiť Pľenajímateľovi poplatok
z omeškania podľa $ 4 Naľiadenia vlády SR č. 87ll995 Z.z., ktoým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom znení. Nájomca beľie na
vedomie, žePrenajimateľ je oprávnený zmeniť spôsob výpočtu nájomného, výšku úhľady
za plnenia poskytovaných s uŽívanímbytu, spôsob ich platenia, jednostranne anýšiť
nájomné a úhĺadyza p|nenia poskytované s uŽívaním bytu na základe osobitných
pľedpisov alebo rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
Nájomca je povinný do jedného mesiaca oznámiť Prenajímateľovi zmeny skutočností
rozhodujúcich pre určenie Nájomného azálohoých platieb zaplnetiaposkytovaných
s uŽívaním bytu a zátoveň súhlasí s tym, aby sa uskutočnila zmerLa vyšky úhĺadyv
dôsledku zmien uvedených skutočnostíod 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Rovnako sa
bude postupovať v prípadoch, ak sa zmení výška úhĺadyNájomného a sluŽieb s ním
spoj ených na záklaďe zmien právnych predpisov.
Platba Nájomného vrátane platieb zaplneniaposkytnu!ých s uŽívanímbytu a ostatných
prípadných platieb sa realizuje inkasom cez inkasné stľedisko. Úhĺada je možná
i zloŽenkou alebo pľevodom zúčtllNájomcu na IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570
5507 vedený v Čsog Šaľa.

J

11.

Nájomca súhlasís tym' aby Prenajímateľ pľípadný pľeplatok z vyúčtovaniazáIoh na
Nájomnom a za tútradu služieb za predchádzajúci rok si ponechal na úhľadu svojej
pohľadávky, ktoru má voči Nájomcovi z titulu skôr neuhĺadených poplatkov za
omeškanie so zaplatením Nájomného a úhrad za sIlžby spojené s uŽívaním bytu aj v
prípade, že dlžná istina bola už Nájomcom v pľospech Prenajímateľa uhĺadená. V prípade
preplatku na úhľadách za uvedené služby zisteného pri vyúčtovanízaužívaĺíebytu v
súlade s výsledkami objektového merania Prenajímateľ Nájomcovi tento preplatok v
celom rozsahu vráti do 60 dní od vyúčtovania.
čt. vI.

Depozit

1.
2.

3.

Nájomca je povinný najneskôr pri podpise Zm|uvy z|ožiťna účetPrenajímateľa uvedený
v čl. I. tejto Zmluvy depozit vo výške 6 mesačnéhoNájomného. Depozit nie je príjmom
Pľenaj ímateľa z prenájmu'

Depozit môŽe Prenajímateľ využiť qýlučne na účeluvedený v tejto Zmluve ana:
a. vykrytie vzniknuých škôd na vybavení byfu, ktoľévznikli v byte počas trvania
nájmu aNájomca ich neuhĺadilpo wýrve Prenajímateľadobrovoľne v lehote 10 dní
od doručenia písomnej výmy, alebo
b. na zap|atenie dlžnéhoNájomného wátane úľokov z omeškania a zmluvných pokút,
alebo úhĺads nájmom spojených, ľesp. nedoplatku za ročnévyúčtovanienákladov
súvisiacich s užívanímbytu za čas tľvania nájmu, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade
zo stľany Nájomcu.
c. na úhĺadunákladov spojených s vymáhaním pohľadávok na nájomnom. Pri súbehu
viaceých nárokov sa prednostne uhĺádzajúzmluvné pokuty' následne úroky
z omeškania a dlžnéNájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie nároky.
Prenajímateľ sa zavazuje vľátiť depozit v plnej qýške, alebo jeho nepoužitúčasťdo 30 dní
od skončenia mesiaca, v ktorom bol nájom ukončený' resp. odovzdaný byt na účetNájomcu
uvedený v čl. I bod 2 tejto Zmluvy. Nájomca nemá pľávo požadovať vrátenie depozitu
počas trvania nájmu.
čl. vil.

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán
I

Nájomca sazaväzuje:
a) uŽívaťbyt, spoločnépriestory a zaiadenia domu v súlade s domoým poriadkom
riadne platiť Prenajímateľovi Nájomné a úhľadyzaplneniaposkytované s uŽívaním
bytu,
b) podieľať sa v dome navytváľarlí prostredia, zabezpečujúceho ostatným Nájomníkom
nerušený qýkon ich práv,

c) na svoje vlastné náklady zabezpečovať opravy a údľŽbubytu, dľobné opravy v byte
súvisiace s jeho uživaĺima obvyklé udrŽiavacie práce v byte si zabezpečísám a na
vlastné náklady,

l

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 naklady. Ak uy
Nájomca tieto vady neodstrĺínil, je opľávnený po predchádzajúcom upozornení tieto
vady odstrĺíniťPrenajimateľ a požadovať od Nájomcu náhĺadu vynaloŽených
nákladov aprác,
e) nebude rušiťv uživaĺíbytov nad mieru primeranú pomerom ostatných Nájomníkov a

vlastníkov bytov v bytovom dome, najmä hlukom, pachom, odpadmi a podobne,
f) bude spolupracovať na upratovaní spoločných pľiestoľov podľa domového poriadku,
g) podieľaťsa na nákladoch opľáv aúdrŽby spoločných pľiestorov azaľiadení domu. Za
škodu spôsobenú pri uživaĺíspoločných pľiestoľov zodpovedajú Nájomníci domu
/vchodď v rovnakom pomeľe medzi sebou navzétjom s qýnimkou prípadov, v ktoých
sa pľeukáže zavinenie treťou osobou,
h) písomne oznámiť bezzbytočnéhoodkladu Prenajímateľovi potrebu Qých opráv v byte
ku kto4ým sa zaviaza| Prenajímateľ v tejto Zmluve a umoŽniť Prenajímateľovi ich
vykonanie, inak zodpovedá za škodu' ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne
Pľenajímateľovi,
i) nevykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné ZmerLy v byte bez písomnéhosúhlasu
Prenajímateľa: v prípade písomného súhlasu Prenajímateľa k takýmto úpravám resp.
zmenám si tieto úpľavya Zmeny vykonať na vlastné náklady, v pľípade investícií do
prenajatého bytu nevznikáNájomcovi právo na náhĺadu vynaložených nákladov a ani
právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ s tym Prenajímateľ nevysloví
qýslovný súhlas'
j) Nájomca ďalej súhlasís tYm, aby Prenajímateľ jednostľanne uskutočňoval zmeny
predpisu záloh úhľadza poskytované plnenia spojené s uŽívanímbytu, ak v bežnom
vyúčtovacom období zistí, že doterajšia výška záloh nebude postačovaťna krytie
nákladov na výrobu tepla a pre obstaranie služieb spojených s užívanímbytu,
k) uhradiť Prenajímateľovi vzniknuté a vyúčtovanénáklady, ktoré mu vzniknú v prípade
pľi realizácii opráv v byte, o ktoré Nájomca poŽiaďal a pre ktoých vykonanie
Pľenaj ímateľovi nezabezpečil potrebnú súčinnosť,
l) umoŽniť Pľenajímateľovivykonanie opráv v byte, pravidelné odčítavanie vodomerov
a obhliadku príslušenstvabytu, ako sú elektrické spotrebiče, sekundáľna sieť, ističe a
meranie, vykurovacie telesá a rozxody k nim, vodovodných rozvodov a pod., za
kto4fmi účelmisazaväzllje pracovníkom Prenajímateľazabezpečiťvčasný pľístupdo
bytu. Za nedodľžanie tejto povinnosti sa povaŽuje aj nemožnosť nakontaktovať sa na
Nájomcu za účelomdojednania termínu vstupu. V pľípade, Že tento záväzokporuší,je
si vedomý zodpovednosti za škodu' ktoľá nesplnením tejto povinnosti alebo záväzku

vznikla,
m)mášať obmedzenia v uživaníbytu v ľozsahu nevyhnutnom na vykonanie opráv
auďtžíavacíchprác, ktoré vykonáva alebo vykonanie ktorych zabezpečuje
Pľenajímateľ,
n) Nájomca nie je opľávnený prenechať predmet nájmu vymedzený v Článku III. Zmluvy
do nájmu, podnájmu alebo výpoŽičky tretej osobebezpredchádzajúceho písomného
súhlasu Prenaj ímateľa,
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o) dňom ukončenia nájmu odovzdať Prenajímateľovi byt v takom stave v akom ho
prevza| s pľihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade je povinný
uhĺadiťPrenajímateľovi náklady na tie opľavy apráce, s ktoými sa byt uvedie do
stavu uŽívania schopnom ako ho Nájomcaprevzal'
p) pľi užívaníbyfu dodrŽiavať príslušnéplatné pľávne predpisy,
q) držaťa chovať zvíeratá je moŽné len po predchádzajúcom písomnom súhlase
Prenajímateľa a to len s dodrŽaním hygienicsich štandardov.
2. Nájomcaje oprávnený :
a) uživaťbyt odo dňa odovzdania bytu a nebyť v uŽívaní bytu rušený nad mieru
primeranú pomeľom'
b) uživaťokĺem bytu aj spoločnépriestory azaríadenia domu predpísaným spôsobom.
3. Nájomca sa qýslovne zaväzuje do 30 dní odo dňa účinnostitejto Zm|uvy prihlásiť sa na
trvalý pobyt v predmete nájmu.
4. Prenajímateľ sazaväzuje:
a) protokolárne odovzdať predmet nájmu, špeciťrkovaný v čl. il. Zmluvy a evidenčnom
liste Nájomného a úhĺadza plnenia poskytovaných s uŽívaním bytu, v stave spôsobilom
na dohodnuté užívanieNájomcovi bezodkladne po nadobudnutí účinnostitejto Zmluvy,
b) zabezpečiťNájomcovi nerušené užívaniepredmetu nájmu,
c) zabezpečovaťNájomcovi plný a nerušený qýkon práv spojených s užívanímbytu,
d) riadne a včas sa postaľať o odstránenie závad, ktoľébľánia v riadnom lživaĺípľedmetu
nájmu, alebo ktoré toto právo podstatne zhoršujú (za podmienky, že za závady
zodpovedá Pľenajímateľ),ak tak Pľenajímateľneurobí má Nájomca právo po
predchádzajúcom upozoľnení Pľenajímateľazávaďy odstrániť v nevyhnutnej miere na
svoje náklady apožadovaťod Pľenajímateľaúhĺaduúčelnevynaložených niíkladov,
a to do 6 mesiacov od odstľánenia závady _ inak toto pľávo zariká,
e) ľiadne a včas poskytovať Nájomcovi plnenia a sluŽby spojené s uŽívanímpredmetu
nájmu,
0 vyúčtovaťzáIohové platené platby za p|nenie a služby spojené s nájmom najneskôr
s vyúčtovanímzálohových platieb za dodávku tepla a teplej úŽitkovej vody,
g) pľi podpise tejto Zmhlvy odovzdať Nájomcovi kópiu energetického certifikátu,
h) Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy predmetu nájmu a iné podstatné
zlneÍLy v predmete nájmu iba so súhlasom Nájomcu. Ak Prenajímateľ vykonáva také
úpľavyna príkaz príslušnéhoorgánu štátnej správy, je Nájomca povinný umoŽniť ich
vykonanie, inak zodpovedá za škodu' ktorá v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti
vznikla. Pľenajímateľmá právo na náhĺadu nákladov ých opráv a í&žbypredmetu
nájmu, o kto4ých vykonanie sa Nájomca nepostaral včas.
5. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontrolu predmetu nájmu podľa svojej úvahy počas
doby tľvaniaNájomného vďahu podľa tejto Zmluvy.
6. V prípade, akNájomcaporuší záväil<y uvedené v tomto článku Prenajímateľ je oprávnený

kumulativĺel:
a) PoŽadovať zaplatenĺe zmluvnej pokuty v sume 100.- EUR, za každéjedno
porušenie povinností, pľičomnaľoky na náhĺadu škody nie sú dojednaním

/aj

o zmluvnej pokute dotknuté,

't
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b) PoŽadovať navrátenie do pôvodného stavu /restitutio in integrum/ na náklady
Náj omcu bez zbytoénéhoodkladu.

čl. VIII.

osobitné dojednania
1

2.

Predmet nájmu alebo jeho časťmožno pľenechať do podnájmu len vo ýnimočných
pľípadochhodných osobitného zĺeteľa a po predchádzajúcom písomnom súhlase
Pľenajímateľana základe odporučenia komisie MsZ a súčasnena pľedmete nájmu nesmú
v iaznuť žiadne nedoplatky.
Na vzájomnú ýmenu predmetu nájmu a použitie pľedmetu nájmu alebo jeho časti na iné
účelyako bývanie je potľebný súhlas Prenajímateľa apredchádzajúce odporučenie
komisie MsZ. Súhlas navzájomnú výmenu predmefu nájmu udeľuje písomne primátoľ
mesta.

J

Prenajímateľ môŽe opakovane uzatvoiť s nájomcom Zmluvu o nájme bytu, resp. prediziť
Zmluvu o nájme, pokiaľ sú dodržane podmienky uvedené v tejto Nájomnej zmluve
(najmä plnenie povinnosti na úhĺaduNájomného a služieb spojených s nájmom bytu,
poplatku z omeškania ap.) a v pľíslušnýchprávnych predpisoch a platných VZN.

4

Pľenajímateľsúhlasís prihlásením Nájomcu a so súhlasom Nájomcu aj členov spoločnej
domácnosti na trvalý pobyt v predmete nájmu v súlade so zákonom č. 25311998 Z.z.
o hlásení pobytu občanov SR aregistri obyvateľov SR v znení neskoršíchprávnych
predpisov.
Prenajímateľ má právo zrušiť trva|ý pobyt Nájomcovi a členom spoločnej domácnosti
v súlade s ust. $ 7 ods. l zákonač,.25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a ľegistri
obyvateľov SR v znení neskoršíchprávnych predpisov.
V pľíloheč. 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 zvyšeníalebo zníženípočtu osôb podľa odseku 6 tohto článku, Nájomca túto
skutočnosťnajneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku oznámi Prenajímatel'ovi
pľostredníctvom správcu. Podmienkou akceptácie oznámenia je príslušnýpísomný
oveľený doklad /ľodný list, rozsudok súdu' sobášny list, úmľtnýlisť, potvrdenie o
odhlásení z doteraz uŽívanéhopredmetu nájmu od jeho správcu, pľípadne pľejav vôle
osoby, ktoľá trvalo opúšťaspoločnúdomácnosť.
Pri zniženipočfu osôb Žijúcich s Nájomcom v spoločnej domácnosti trvajúcom dlhšie ako
tri po sebe idúce kalendárne mesiace alebo v prípade, ak Nájomca nebude môcť sám
pľedmet nájmu po rovnakú dobu užívať/dlhodobý pobyt v zdľavotníckom zaríaďeni,
dlhodobé liečenie, väzba alebo ýkon tľestu odňatia slobody/ je túto skutočnosť povinný
písomne najneskôľ do 30 dní od jej vzniku oznámiť Prenajímateľovi. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti, ako aj povinnosti uvedenej v odseku 7 tohto článku
vďahujúcej sakzníženiupočtu osôb, nebude Pľenajímateľpri vyhotovovaní vyúčtovania
služieb za príslušnýrok na dočasnézníženiepočtu osôb v predmete nájmu alebo dočasnú
nemožnosť užívaniapľedmetu nájmu Nájomcom prihliadať.

5

6.

7

8

7
I

I
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Nájomca berie na vedomie, že Pĺenajímateľajeho spľostredkovatelia spracúvajú
vzmysle nariadenia Európskeho paľlamentu arady (EU) 20161679 z27. aprila2o16
o ochľane fyziclých osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe talqichto
údajov, ktoým sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochĺane údajov)
osobné údaje Nájomcu v ľozsahu stanovenom v tejto Zmbxe v rámci činnostíspojených
so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na
zabezpečeĺiepľáv a povinností vyplývajúcich zo zmluvĺéhovďahu za|ožeĺéhona
zékIade tejto Zmluvy a následne na účelyarchivácie po dobu tľvania aľchivačnejdoby
v súlade So zákonom č. 39512002 Z.z. o archívoch a registľatúracha o doplnení
niektoqých zákonov v platnom znení. Spracúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade
s č1. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto

Zmbxy . Náj o mca zát ov eň vyhl asuj e, že za úč,elomuzavretia tej to Zmluvy pri po skytnutí
osobných údajov Pľenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach
vyplývajúcich zo spracúvania jeho osobných údajov, opovinnosti osobné údaje
poskytnúťv súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
relevantných skutočnostiach obsiahnuých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomia",
s ktorého obsahom sa Nájomca pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomca berie
na vedomie Že informácie o spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
sídle Prenaj ímateľa: www. sala. sk.

čl.Ix.
Ukončenie azániknájmu

l.

2.
3.
4.

5.
6.

Nájom končí:
a) uplynutím doby uZml:úv uzavreých na dobu určitúalebo
b) písomnou dohodou Prenajímateľa a Nájomcu alebo
c) písomnou qýpoveďou v ostatných prípadoch alebo
d) odstupením od Zm|uvy
Nájomca môŽe vypovedať Zmluvubez udania dôvodu.
Výpovedná lehotaje trojmesačná(3) a platí pre obidve Zmltlvne strany. Táto lehota začne
plynúťprvym dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktoľom výpoveď bola doručená
druhému účastníkovi.Výpoveď musí mať písomnúformu.
odstupiť od Zmllvy je opľávnený Prenajímateľ v prípade, ak ho Nájomca
bezodkladne neinfoľmuje o nadobudnutí vlastníctva alebo spoluvlastníctva k bytu alebo
domu v podiele viac ako jednej polovice, a nájomný byt v lehote do 30 dní od vzniku
tejto právnej skutočnosti neodovzdá Pľenajímateľovipodľa ustan. $ 5 ods. 2 Všeobecne
záväznéhonaľiadenia mesta Šaľač. 9l2OI5 v platnom znení. odstúpenie je účinnédňom
jeho doručenia Nájomcovi.
Prenajímateľ môže vypovedať Zmluvu podľa $ 7l l písm. aJ aŽ g/ občianskeho
zžkonnika.Nájomcaje povinný vypratať predmet nájmu do 3 dní po uplynutí v,ýpovednej
lehoty.
Pľi zániku nájmu dohodnutého na určid čas ktoýmkoľvek spôsobom uvedeným v č1. IX
bod. 1 tejto Zmluvy, nemá nájomca právo na bytovú náhľadu'

8

7

8.

Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa zániku Zmluvy si Zmluvné strany
nevracajú, sú však povinné si vyrovnať vzájomné pohľadávky azáväilq ztoho
vyplývajúce, a to najneskôľ do 7 dní odo dňa vykonania vyúčtovanianákladov spojených
s uŽívaním bytu (tj. k 3l.05. nasledujúceho ľoka).
Nájomcaje oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak:
a) Prenajímateľ odovzdal predmet nájmu vymedzený v čl. III. Zmluvy v stave
nespô sobilom na dohodnuté užívanie,
predmetu nájmu.
b) Pľenajímatel'bľáni Nájomcovi v nerušenomlžívaĺí
čl. x.

Doručovanie písomností
1

2

I

2.

a
J

4.

5

,1

Doručením ahýchkoľvek písomností na základe tejto Zmlxvy alebo v súvislosti s touto
Zmluvou sa rozumie doľučeniepísomnosti doporučene poštou na adresu uvedenú v čl. I.
tejto Zmluvy alebo osobné doručenie pľíslušnejZmluvnej strane do podateľne' ak medzi
Zmluvnými stranami nebola písomne neskôr oznámená adresa na doručovanie.
Pokiaľ si adľesát, ktoľému je písomnosť určená z akéhokoľvek dôvodu nepľevezme/,
považuje sa táto za doručenúna 5. deň odo dňa odoslania, aj keď sa adresát o doručení
nedozvedel.
čl. xI.
Záxerečné ustanovenia

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
stľán, účinnosťnadobúda v zmysle dohody Zmluvných strán v súlade s ustan. $ 47a ods.2
zékona č,. 4011964 Zb,. občiarlsky zákonník vplatnom znení dňom l.I2.202I po jej
zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého
zneniaZmluvy' vľátane so zveľejnením a spľístupnením ich osobných údajov v rozsahu
mena a pľiezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č.
2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinfoľmáciám aoZnene adoplnení niektoých
zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení.
K zmene dohodnuých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť len po vzájomnej dohode
ZmIuvných strán foľmou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných štatutámym
orgánom obidvoch Zmluvných strán alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Pľenajímateľa Nájomca sa zavänýúpísomne si oznámiť každit Znenu dkajúcu sa ich
identifikačných údajov (nézov, sídlo, identifikačnéčíslo,číslaúčtova pod.) najneskôľ do
10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmenanastala. Takéto ZmeÍLy sanebudú považovať
zazmeny vyžadujúcesi uzavľetie dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa zaväzuju, že si budú poskytovať potľebnúsúčinnosťpľi plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spolupľácu podl'a tejto Zmluvy, najmä vzájomĺe si oznamovať všetky
zmeÍLy a dôIežité okolnosti.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôr
stľatia účinnosť,nie je ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa použije úprava' ktorá, pokiaľ je to pľávne možne, sa čo najviac pľibližuje
9

a

Znyslu a účelutejto Zmluvy, pokiaľ pri lzatllilĺaď tejto ZmIuvy Zmluvné stľany túto

6.
7.

brali do úvahy.
Táto Zmhxa je vyhotovená vtroch vyhotoveniach, zktoých jedno (1) vyhotovenie
prevezÍne Nájomca, jedno (1) Prenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa,spol. s r. o.
Pľenajímateľ a Nájomca vyhlasují' že Zmluvu si prečítali,súhlasia a jej obsahom,
poľozumeli mu, vyhlasujú, že obsahujú ich slobodnú ničímnevynútenú vôl'u a naz'ĺak
súhlasu ju podpisujú.
otázf<ll

Pľílohy : ,,Evidenčný list" _ príloha č. 1
,,Protokol o odovzdaní aptevzatí bytu" _ pľílohač. 2
,,Kalkulácia mesačnýchzáIoľ' _príloha č. 3

Šuľu'?.,!!!,..zozl

Za Nájomcu

Lesia Šupalová

Šaľa,.Q.!!,..zozt

Za Prenajímateľa:

Iozef
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