Nájomná zmluva č.2691202I
uzatvorená v zmysle ust. $ 685 a násl. zék. č.4011964 Zb. občiansky zakonník v znéní
neskoľšíchzmien a doplnkov (ďalej len,,občiansky zákonník")

EvidenčnéčísloPľenaj ímateľa:.8521202l
čl. I.

Zmluvné stľany
1.

Pľenajímatel': Mesto šal'a
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice
927 15 Šaľa
'
ZasťÓpený :
Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
7

Bankovéspojenie: Slovenskásporiteľňa,a.s.,

IBAN:
IČo:
DIČ:
BIC:
lď

2.

SK 8209000000005124306282
00 306 185

2021024049

GIBASKBX

l

alej len,,Prenaj ímateľ"

Nájomca:

Anna Bľandová, ľod.:

Trvale bytom:
Naľodená:
Rodné číslo:
lďalej len,,Nájomca"/
/obidvaja účastnícizmluvy v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako ,,Zm7uvné strany"/
čt. n.

Úvodné ustanovenia
1

Pľenajímateľje výlučným vlastníkom bytu č. 93, nachádzajíceho sa vo vchode č. 4H na
I. poschodí bytového domu s. č. 2551, postavený na prac. č. l971l10' l97lll1,l97Ill2,

I97Ill3 nachádzajúci sa na ul. Kĺáľovská v Šďi vedený katastrálnym odboľom
okĺesnéhouradu Šaľapre obec a katastľálne územie Šaľav registri C KN na LV č. 8881.

2

Nájomná zmluva sa lzaÝáta ĺa záJ<Iade žiadosti Nájomcu o opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme v súlade s ustanovením bodu 3 článku VIII. osobitné dojednania
Nájomnej zmluvy č.27412020 zo dňa25.II.2020
čl. III.

Pľedmet nájmu
1

Touto nájomnou Zmluvou (ďalej len ,,Zmluva") pľenecháva Prenajímateľ Nájomcovi do
uživarua:

1.1. byt č. 93, s celkovou podlahovou plochou 33,89
obytnej miestnosti
ri

s

m2, pozostávajúceho z chodby,

1

kuchynským kútom, a kúpeľne s WC, (ďalej len ,,Byt"),
1

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

LV č. 8881

(ďalej len,,Bytoý
domoo), postaveného na pozemkoch registľa CKN parcelné é. I97Il10 _ zastavané
plochy anádvoria oýmere 320 m2, č,. l97lll1 zastavané plochy anádvoria
o výmeľe 3I7 m2,č. I971ll2 zastavané plochy anádvoria o qýmeľe 3I7 rĺŕač.
I97Ill3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 320 m2 (ďalej spoločne len
,'Pozemok") evidovaných v katastľi nehnuteľností vedenom katastľálnym odborom
okľesného uradu Šaľa'pre katastrálne územie a obec Šaľana liste vlastníctva č.

Šaľapľe obec akatastrálne územie Šaľana

2.

3.

4.
5.

6.
7.

,,]

I

8881.
(ďalej v texte aj ako ,,Pľedmet nájmu").
Popis a rozloha Bytu

2.I Byt sa

nachádza na I. poschodí. Ide ojednoizbový Byt spríslušenstvom.
PríslušensfuoBytu tvorí chodba, kúpel'ňa a WC.
2.2 SúčasťouBytu sú ľozvody elektrickej inštalácie od elektľomeru, rozvody
ústľednéhokúrenia od domoqých sfupačiek, rozvody vody /SV a TUV/, ľozvody
kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušnézaraďovacie predmety.
2.3 Celková qýmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je 33,89 m2.
2.4 Vlastníctvo Bytu vľátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohĺaničenéjeho
vstupnými dveľami do Byfu a do príslušenstvaumiestneného mimo Byfu vľátane
zénubni a hlavnými uzavieracími ventilmi vody a elektľickými poistkami pľe Byt.
Popis spoločných častía spoločných zaňadeĺíBytovéhodomu
3.1 Spoločnými časťamiBytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové
múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné
konštrukcie, izolačnékonštľukcie a iné časti Bytového domu, ktoré sú nevyhnutné
prejeho podstatu a bezpečnosť.
3.2 Spoločnými zariadeniami Bytového domu sú zariadenia' ktoľésú určenéna
spoločnéuŽívanie ato výťah, bleskozvody' vodovodné,kanalizačné,elektrické, iné
spoločnépriestory.

Pľenajímateľodovzdáva predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom uživaĺiana
základe ,,Pľotokolu o odovzdani a prevzatí bytď', ktoý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do nájmu predmet nájmu ýlučne na bývanie pre
Nájomcu a členov jeho domácnosti, kto4ými sú: József Dancs, naľ. 03'04.1977. Nájomca
nie je oprávnený úivaťpľedmet nájmu na iný ako dohodnuý účel.Porušenie tejto
povinnosti sa povaŽuje za podstatné porušenie Zm\uvy.
Nájomca pľeberá byt vymedzený vbode 1. až3. tohto článku spolu spľotokolmi o
jeho stave a vyhlasuje, že je oboznámený s jeho technickým stavom, ktoqý zodpovedá
dohodnutému účelunájmu vymedzenému v bode 5. tohto článku.
Dňom účinnostiNájomnej zmluvy vzniká Nájomcovi povinnosť platiť Prenajímateľovi
Nájomné zabyt a úhľaduzaplneniaposkytovaných s uŽívanímbytu.
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čl.Iv.
Doba nájmu

l.
2.

Nájomný vďahk predmetu nájmu začinadňom I.I2.2021.
Táto Zmllxa Sa v zmysle VZN č. 9l20l5 v platnom zneni uzatváta na dobu určitúdo
30.1r.2022.
čl. v.

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

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

a
lr
ĺ.:
t/

Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na tom, Že ýška aplatenie Nájomného spolu
s úhĺadouzap|nenia poskytovaných s uŽívanímbytu sa uskutoční, tak ako je nižšie
uvedené v tomto článku Zmluvy.
Zmluvne strany sa dohodli na Nájomnom v sumel. 101167 € (slovom: jednostojeden eur
a šesťdesiatsedem centov).
Nájomca sazaväzlje hĺadiťvšetky náklady spojené s uŽívanímpredmetu nájmu, najmä
je povinný zaplatiť všetky úhĺadyzaplneniaposkytované s užívanímpredmetu nájmu na
základe evidenčného listu pre qipočet mesačnej úhľadyza byt vyhotoveného
Prenaj ímateľompre príslušnýkalendárny mesiac/ľok.
Podrobný rozpis Nájomného a úhľadza plnenia poskytovaných s užívanímbytu je
prílohou č. 3 Nájomnej zmluvy.
Výška Nájomného bude kaŽdoročne upravovaná ĺa základe vyúčtovania sluŽieb
spojených s nájmom bytu.
Zm|uvné strany sa nepochybne dohodli na celkovej výške mesačnej úhľadyNájomného
spolu s úhľadou zap|ĺenia poskytovaných s užívanímbytu (ďalej len ,,Nájomné")
v sume: l79r20 EUR (slovom: jednostosedemdesiatdeväť euľ a dvadsať centov).
Nájomné vrátane záIoh úhĺadza plneĺia poskytovaných s uŽívaním bytu sa platí
mesačne do 25. dťnza bežný mesiac.
Ak Nájomca ĺezaplatí mesačnénájomné alebo úhľadyza plnenia súvisiace s uŽívaním
bytu do 5 dní po lehote splatnosti, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi poplatok
zomeškania podľa $ 4 Nariadenia vlády SR č. 87ll995 Z.z.,ktoým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka v platnom zneni. Nájomca berie na
vedomie, Že Prenajímateľ je opľávnený zmeruť spôsob výpočtu nájomného, ýšku úhľady
za plnenĺa poskytovaných s užívanímbytu, spôsob ich platenia, jednostľanne zqýšiť
nájomné a úhľady za plnenia poskytované s užívanímbytu na zák\ade osobitn;ich
predpisov alebo rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
Nájomca je povinný do jedného mesiaca oznámiť Prenajímateľovi zmeny skutočností
rozhodujúcich pre uľčenie Nájomného azálohoých platieb zaplneniaposkytovaných
s užívanímbytu a zároveťl súhlasís tym, aby sa uskutočnila zmeÍ7a vyšky úhĺadyv
dôsledku zmien uvedených skutočnostíod 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Rovnako sa
bude postupovať v prípadoch' ak sa zmení vyška úhĺadyNájomného a služieb s ním
spoj ených ĺa základe zmien právnych predpisov.

J

10.

11.

Platba Nájomného vrátane platieb zaplneriaposkytnuých s uŽívanímbytu a ostatn;ých
pľípadnýchplatieb sa realizuje inkasom cez inkasné stľedisko. Úhľada je moŽná
izloŽenkou alebo prevodom zúčtuNájomcu na IBAN: SK80 7500 0000 0040 2570
5507 vedený v ČSog Šaľa.
Nájomca súhlasís tYm, aby Prenajímateľ prípadný pľeplatok z vyúčtovaniazáloh na
Nájomnom a za Ĺúlraďu sluŽieb za pľedchádzajici rok si ponechal na úhľadusvojej
pohľadávky, ktoľúmá voči Nájomcovi Z titulu skôr neuhĺadených poplatkov za
omeškanie so zaplatením Nájomného a úhĺadza služby spojené s uŽívaním bytu aj v
pľípade' že dlžnáistina bolaužNájomcom v prospech Prenajímateľa uhľadená. V prípade
pľeplatku na úhľadách za uvedené sluŽby zisteného pri vyúčtovaniza uŽívanie bytu v
súlade s qýsledkami objektového meľania PľenajímateľNájomcovi tento pľeplatok v
celom ľozsahu vráti do 60 dní od vyúčtovania.
čl. vI.

Depozit

1.
2.

3.

Nájomca je povinný najneskôr pľi podpise Zmluvy zložiťna účetPrenajímateľa uvedený
v čl. I. tejto Zmluvy depozit vo ýške 6 mesačnéhoNájomného. Depozit nie je príjmom
Prenaj ímateľa z pľenájmu.

Depozit môže Prenajímateľ vyuŽiť výlučne na účeluvedený v tejto Zmluve ana;
a. vykrytie vzniknu|ých škôd na vybavení bytu, ktoré vznikli v byte počas tľvania
nájmu a Nájomca ich neuhĺadil po ýzve Pľenajímateľadobrovoľne v lehote 10 dní
od doručenia písomnej výmy, alebo
b. na zaplatenie dlŽného Nájomného vľátane úrokov z omeškania a zmluvných pokút,
alebo úhľads nájmom spojených, resp. nedoplatku za ročnévyúčtovanienákladov
súvisiacich s uŽívanímbytu za čas tľvania nájmu, ak nedôjde k dobrovol'nej úhľade
zo straĺy Nájomcu.
c. na úhľadunákladov spojených s vymĺíhanímpohľadávok na nájomnom. Pri súbehu
viaceých náľokov sa prednostne uhrádzajú zmluvné pokuty, následne úroky
z omeškaniaadlžne Nájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie naľoky.
Prenajímateľsa zaväzuje vrátiť depozit v plnej ýške, alebo jeho nepoužitúčasťdo 30 dní
od skončenia mesiaca, v ktoľom bol nájom ukončený, resp. odovzdaný byt na účetNájomcu
uvedený v čl. I bod 2 tejto Zmluvy. Nájomca nemá právo poŽadovať vľátenie depozitu
počas trvania nájmu.
čI. vII.

Práva a povinnosti zmluvných stľán
I

Nájomca sazaväzuje:
a) užívaťbyt, spoločnépriestory a zariadeĺia domu v súlade s domoým poriadkom
riadne platiť Prenajímateľovi Nájomné a úhľadyzaplneniaposkytované s užívaním
bytu,
b) podieľať sa v dome na vytváraní pľostredia, zabezpečujúceho ostatným Nájomníkom
nerušený qikon ich práv,
4

c) na svoje vlastné naklady zabezpečovať opravy aúdržbubytu, drobné opravy v byte
súvisiace s jeho užívarima obvyklé udrŽiavacie práce v byte si zabezpečí sám a na
vlastné náklady,
d) vady a poškodenia, ktoľéNájomca spôsobí sám alebo tí, ktoľís ním bývajú, odstľáni
bez zbytočnéhoodkladu a navráti do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak by

Nájomca tieto vady neodstľánil, je oprávnený po ptedchádzajúcom upozoľnení tieto
vady odstrániť Prenajímateľ a požadovať od Nájomcu náhĺadu vynaloŽených
nákladov aptác,
e) nebude rušiťv uŽívani bytov nad mieru primeranú pomeľom ostatn;ich 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 alú&Žby spoločných priestorov azariadeni domu. Za
škodu spôsobenú pľi uŽívaníspoločných priestorov zodpovedajú Nájomníci domu
/vchodď v rovnakom pomere medzi sebou navzájom s ýnimkou prípadov, v ktoých
sa preukáže zavinenie treťou osobou,
h) písomne oznárriť bezzbytočnéhoodkladu Pľenajímatel'ovi potrebu !ých opráv v byte
ku ktoým sa zaviazal Prenajímateľ v tejto Zmhxe a umožniťPľenajímateľovi ich
vykonanie, inak zodpovedá za škodu' ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne
Prenajímateľovi,
i) nevykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné ZmerLy v byte bez písomného súhlasu
Prenajímateľa: v pľípade písomnéhosúhlasu Pľenajímateľa k talqýmto úpravám resp.
zmenálm si tieto úpravy a ZmeÍLy vykonať na vlastné náklady, v prípade investícií do
prenajatého bytu nevznikáNájomcovi pľávo na náhradu vynaložených nákladov a ani
právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ s tym Pľenajímateľnevysloví
qýslovný súhlas,
j) Nájomca ďalej súhlasís tYm, aby Pľenajímateľjednostľanne uskutočňoval zmeny
predpisu záloh úhĺadza poskytované plnenia spojené s uŽívanímbytu, ak v bežnom
vyúčtovacom období zistí, že doterajšia výška záloh nebude postačovaťna krytie
nákladov na qýrobu tepla a pre obstaranie sluŽieb spojených s uŽívanímbytu,
k) uhĺadiťPrenajímateľovi vzniknuté a vyúčtovanénáklady, ktoré mu vzniknú v prípade
pri realizácii opráv v byte, o ktoré Nájomca poŽiadal a pre ktoých vykonanie
Prenaj ímateľovi nezabezpečil potrebnú súčinnosť,
l) umožniťPrenajímateľovi vykonanie opráv v byte, pľavidelnéodčítavanievodomerov
a obhliadku príslušenstva bytu, ako sú elektrické spotrebiče, sekundáľna sieť' ističe a
meranie, vykuľovacie telesá a rozvody k nim, vodovodných ľozvodov a pod., za
ktoými účelmisazavänlje pracovníkom Pľenajímateľazabezpečiťvčasný prístup do
bytu. Za nedodrŽanie tejto povinnosti sa považuje aj nemožnosť nakontaktovať sa na
Nájomcu za účelomdojednania termínu vstupu. V pľípade,Že tento záv'ázokporuší, je
si vedomý zodpovednosti za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti alebo záväzku
vznikla,
m)znášať obmedzenia v uživaníbytu v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opráv
audržiavacích prác, ktoré vykonáva alebo vykonanie ktoých zabezpečuje
Prenajímateľ,

1
!
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n) Nájomcanie je oprávnený pľenechaťpredmetnájmuvymedzený v ČbnkuIII. Zmluvy
do nájmu, podnájmu alebo vypoŽičky tretej osobebezpredchádzajúceho písomného
súhlasu Pľenaj ímateľa,

o) dňom ukončenia nájmu odovzdať Pľenajímateľovibyt v takom stave v akom ho
prevzal s pľihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade je povinný
uhĺadiťPrenajímateľovi náklady na tie opľavy aprárce, s ktoými sa byt uvedie do
stavu uŽívania schopnom ako ho Nájomcaprevzal,
p) pri užívaníbytu dodrŽiavať príslušnéplatné právne pľedpisy,
q) fužaťa chovať zvierutájemožné len po predchádzajúcom písomnom súhlase
Pľenajímateľa a to len s dodrŽaním hygienichých štandardov.
2. Nájomcaje oprávnený :
a) uŽívaťbyt odo dňa odovzdania bytu a nebyť v užívaníbytu rušený nad mieru
primeľanú pomeľom'
b) uživať okľem bytu aj spoločnépriestory azariadenia domu predpísaným spôsobom.
3. Nájomca sa ýslovne zaväzuje do 30 dní odo dňa účinnostitejto Zm|uvy pľihlásiť sa na
trva|ý pobyt v predmete nájmu.
4. Pľenajímateľsazaväzuje:
a) pľotokoláľne odovzdať predmet nájmu, špecifikovaný v čl. il. Zmluvy a evidenčnom
liste Nájomného a úhľadzaplneniaposkytovaných s uŽívaním bytu, v stave spôsobilom
na dohodnuteužívanieNájomcovi bezodkladne po nadobudnutí účinnostitejto Zmluvy,
b) zabezpečiťNájomcovi nerušenéuživaníe predmetu nájmu,
c) zabezpečovaťNájomcovi plný a neľušenýqýkon pľáv spojených s uŽívaním bytu,
d) riadne a včas sa postarať o odstránenie závad, ktoré bránia v riadnom užívanípľedmefu
nájmu, alebo ktoré toto právo podstatne zhoršujú (za podmi"oky, že za závady
zodpovedá Pľenajímateľ),ak tak Prenajímateľ neuľobí má Nájomca právo po
predchádzajúcom upozornení Prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej mieľe na
svoje náklady apožadovať od Prenajímateľa úhradu účelnevyna|ožených nákladov,
a to do 6 mesiacov od odstránenia závady _ inak toto pľávo zaníká,
e) riadne a včas poskytovať Nájomcovi plnenia a sluŽby spojené s užívanímpľedmetu
nájmu,
0 vyúčtovaťzálohove platené platby za plnenie a sluŽby spojené s nájmom najneskôr
s vyúčtovanímzá|ohoých platieb za dodávku tepla a teplej úžitkovejvody,
g) pri podpise tejto Zmluvy odovzdať Nájomcovi kópiu energetického ceľtifikátu,
h) Prenajímatel' je opľávnený vykonávať stavebné úpravy pľedmetu nájmu a iné podstatné
ZÍneny v predmete nájmu iba so súhlasom Nájomcu. Ak Prenajímateľ vykonáva také
úpravy na prikaz príslušnéhoorgánu štátnej správy, je Nájomca povinný umoŽniť ich
vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti
vznikla. Prenajímateľ má právo na náhľadu nákladov !ých opráv a tĺdržbypredmetu
nájmu, o ktoých vykonanie sa Nájomca nepostaral včas.
5. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontľolu predmetu nájmu podľa svojej úvahy počas
doby trvania Nájomného vďahu podľa tejto Zmluvy.
6. V pľípade,akNájomcaporuší záväzky uvedené v tomto člrĺnkuPrenajímateľ je oprávnený
/aj kumulativnel:

1
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a)

PoŽadovať zaplatenie zmluvnej pokuý v sume 100.- EUR, za každéjedno
porušenie povinností, pričom nároky na náhĺadu škody nie sú dojednaním
o zmluvnej pokute dotknuté,
b) Požadovať navrátenie do pôvodného stavu /ľestitutio in integrum/ na náklady
Náj omcu bez zbytočného odkladu'
čl. VIIL

osobitné dojednania
1

2

Predmet nájmu alebo jeho časťmožno prenechať do podnájmu len vo ýnimočných
pľípadochhodných osobitného zĺeteľaa po ptedchádzajúcom písomnom súhlase
Prenajímateľa na základe odporučenia komisie lll4sZ 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 ýmenu predmetu nájmu udeľuje písomne pľimátor
mesta.
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8.

Pľenajímateľmôže opakovane uzatvoľiť s nájomcom Zmluvu o nájme bytu, resp. prediziť
Zmluvu o nájme, pokiaľ sú dodržanépodmienky uvedené v tejto Nájomnej zmluve
(najmä plnenie povinnosti na úhĺaduNájomného a služieb spojených s nájmom bytu,
poplatku z omeškania ap.) a v príslušnýchprávnych pľedpisoch a platqých VZN.
Prenajímateľ súhlasí s pľihlásením Nájomcu a So súhlasom Nájomcu aj členov spoločnej

domácnosti na trvalý pobyt v predmete nájmu v súlade so zákonom č. 25311998 Z.z.
ohlásení pobytu občanov SR aregistri obyvateľov SR vznení neskorších právnych
pľedpisov.
Prenajímateľ má právo zrušiť trvalý pobyt Nájomcovi a členom spoločnej domácnosti
v súlade s ust. $ 7 ods. I zákoĺa č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a ľegistri
obyvateľov SR v znení neskorších právnych predpisov.
V prílohe č. l Nájomnej zmluvy /evidenčnom liste/ je uvedený počet osôb Žijúcich s
Nájomcom v spoločnej domácnosti a ich vďah k Nájomcovi v čase uzatvorenia tejto
Nájomnej zmluvy.
Pri zqýšeníalebo zníženipočtu osôb podľa odseku 6 tohto článku, Nájomca túto
skutočnosťnajneskôr do 30 dní odo dňa jej vmiku oznámi Prenajímateľovi
pľostľedníctvomsprávcu. Podmienkou akceptácie oznámenia je pľíslušnýpísomný
overený doklad lrodný list, rozsudok súdu, sobášny list, úmĺtnýlist/, potvrdenie o
odhlásení z doteruz užívanéhopredmetu nájmu od jeho správcu, prípadne pľejav vôle
osoby, ktorá trvalo opúšťaspoločnúdomácnosť.
Prízníženípočtu
osôb Žijúcich s Nájomcom v spoločnej domácnosti trvajúcom dlhšie ako
tri po sebe idúce kalendárne mesiace alebo v pľípade,ak Nájomca nebude môcť sám
pľedmet nájmu po ľovnakúdobu užívať/dlhodobý pobyt v zdravotníckom zaríadeni'
dlhodobé liečenie, väzba alebo qýkon trestu odňatia slobody/ je túto skutočnosťpovinný
písomne najneskôr do 30 dní od jej vzniku oznámiť Prenajímateľovi. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti' ako aj povinnosti uvedenej v odseku 7 tohto člrínku
vďahujúcej sakzníženiu počtu osôb, nebude Prenajímateľ pri vyhotovovaní vyúčtovania
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sluŽieb za príslušnýľok na dočasnézniženie počtu osôb v predmete nájmu alebo dočasnú
nemožnosť lžívania predmetu nájmu Náj omcom prihliadať.
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Nájomca berie na vedomie, že Prenajimatel' ajeho sprostredkovatelia spracúvajú
vzmysle nariadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z27. aprí|a2016
o ochľane fuzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto
údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činnostíspojených

so správou vlastného majetku Prenajímateľa, po dobu nevyhnutne potrebnú na
zabezpečeĺiepľáv a povinností vyplývajúcich zo zmLuvĺéhovďahu založeného na

zéklade tejto Zmluvy a následne na účelyarchivácie po dobu trvania archivačnej doby
v súlade So zákonom č. 39512002 Z.z. o archívoch a registľatuľach a o doplnení
niektoých zákonov v platnom zneĺi. Spľacúvanie osobných údajov Nájomcu je v súlade
s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov potľebné naplnenie tejto

Zm|uvy. Nájomca zétroveť'l vyhlasuje, že zaučeIom uzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí
osobných údajov Pľenajímateľovi bol dostatočne informovaný o svojich pľávach

vyplývajúcich Zo spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskytnúťv súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších
relevantqých skutočnostiach obsiahnuýchv dokumente,,Podmienky ochľany súkĺomia'o,
s ktorého obsahom saNájomcapred podpísanímtejto Zmluvy oboznámil. Nájomcaberie
na vedomie že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom
sídle Prenaj ímateľa:www. sala. sk.

čl.Ix.
Ukončenie a zánik nájmu

1.

2.
3.
4.

5.
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Nájom končí:
a) uplynutím doby uZml:úv uzavreýchna dobu určitúalebo
b) písomnou dohodou Pľenajímateľa aNájomcu alebo
c) písomnou qýpoveďou v ostatných prípadoch alebo
d) odstupením od Zmluvy
Nájomca môže vypovedať Zmluvu bez udania dôvodu.
Výpovedná lehotaje tľojmesačná(3) aplatí pľe obidve Zmluvne stľany. Táto lehota začne
plynúťprvym dňom nasledujúceho mesiacapo mesiaci, v ktoľom výpoveď bola doručená
druhému účastníkovi.Výpoveď musí mať písomnúformu.
odstupiť od Zmluvy 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 Prenajímateľovi podľa ustan. $ 5 ods. 2 Všeobecne
zélväznéhonariadenia mesta Šaľač. 9l2O15 v platnom znení. odstúpenie je účinnédňom
jeho doručenia Nájomcovi.
Prenajímateľ môŽe vypovedať Zmluvu podľa $ 711 písm. al ďŽ g/ občianskeho
zákomíka' Nájomca je povinný vypratať predmet nájmu do 3 dní po uplynutí rnýpovednej
lehoty.
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6.
7.

8.

Pľi zániku nájmu dohodnutého na určiý čas ktoqýmkoľvek spôsobom uvedeným v č1. IX
bod. l tejto Zmluvy, nemá nájomca pľávo na bytovú náhĺadu.
Plnenia' ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa zárĺku ZmLuvy si Zmluvné strany
nevracajú' sú však povinné si vyľovnať vzájomné pohľadávky azáväzky ztoho
vyplývajúce, a to najneskôr do 7 dní odo dňa vykonania vyúčtovanianákladov spojených
s užívanímbytu (tj. k 31.05. nasledujúceho ľoka).
Nájomcaje oprávnený odstupiť od Zmluvy ak:
a) Prenajímateľ odovzdal pľedmet nájmu vymedzený v čl. n. Zmluvy v stave
nespôsobilom na dohodnuté užívarie,
b) Prenajímateľ bráni Nájomcovi v nerušenomlžívaripredmetu nájmu.
čl. x.

Doručovanie písomností
1

2.

I
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Doručením akýchkoľvek písomností na zák|ade tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto
Zmluvou sa ľozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu uvedenú v čl. I.
tejto Zmluvy alebo osobné doručenie príslušnejZmluvnej strane do podateľne, ak medzi
Zmluvnými stranami nebola písomne neskôľ oznámená adľesa na doručovanie.
Pokiaľ si adresát, ktorému je písomnosť uľčenáz akéhokoľvek dôvodu neprevezmel,
povaŽuje sa táto za doručenúna 5. deň odo dňa odoslania, aj keď sa adľesát o doručení
nedozvedel.
čl. xI.
Záverečné 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
zákona č. 4011964 Zb,. občiansky zákonník vplatnom znení dňom l.I2.202l po jej
zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého
zneniaZmluvy,vrátane so zverejnením a sprístupnením ich osobných údajov v rozsahu
mena a priezviska. Povinnosť Zmluvu merejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č.
2lIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinfoľmáciám ao Znene adoplnení niektoých
zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zĺeni.
K zmene dohodnuých ustanovení tejto Zmluvy môže dôjsť Ien po vzájomnej dohode
Zmluvných stľán foľmou písomných očíslovanýchdodatkov, podpísaných štatutrírnym
orgánom obidvoch Zmluvných strlín alebo osobou oprávnenou k tomuto úkonu.
Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzujípísomne si oznámiť každúZnenu tykajúcu sa ich
identifikačných údajov (ĺázov, sídlo, identifikačnéčíslo,číslaúčtova pod.) najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa, kedy táto zÍrLenanastala. Takéto Zmeľy sa nebudú povúovať
zazmeĺy vyŽadujúce si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosťpľi plnení
záväzkov ztejto Zmluvy anavzájom sa budú včas informovat'o všetkých skutočnostiach
potrebných pľe ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôleŽite okolnosti.
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5.

6.
7.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinnéalebo neskôľ
stľatia účinnosť,nie j e dm dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,sa čo najviac pribliŽuje
zmyslu a účelutqto Zmhxy, pokiaľ pri uzatvátaní tejto Zmluvy ZmIuvné strany túto
otázkubrali do úvahy.

Táto Zmbxa je vyhotovená v troch vyhotoveniach, zkto4ých jedno (1) vyhotovenie
prevezÍne Nájomca, jedno (1) Prenajímateľ a jedno (1) MeT Šaľa,spol. s r. o.
Prenajímatel' a Nájomca vyhlasuji, že Zmluvu si pľečítali,súhlasia a jej obsahom,
poľozumeli mu, vyhlasujú' Že obsahujú ich slobodnú ničímnevynútenúvôľu a ĺaznak
súhlasu ju podpisujú.

Prílohy : ,,Evidenčný list" _ príloha č. 1
,,Protokol o odovzdani aprevzati bytu'o _ príloha č. 2
,,Kalkulácia mesačných zéioh" _ príloha č. 3
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Za Nájomcu

Za Pľenajímateľa:
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