NAJOMNA ZMLUVA
Č. j. 74,1,2017

čl.1

1. PRENAJÍMATEĽ: OBEC NEDOŽERY-BREZANY
IČO: 00 318 302

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Mokrý
2. NAJOMCA:

Anna BOŠKOVÁ, nar.
r®č.

bytom: Družby 683/7/1, 972 12 Nedožery-Brezany
čl.2

Predmet a rozsah zm]uvy
1. Prenajímateľ ponecháva nájomcovi byt pozostávajúci z 2 izieb, kuchyne a príslušenstvá,

v obci Nedožery-Brezany, na uL. Družby, čís]o domu 683/7, prĺzemie, čĺslo bytu 1, ktorého
vlastníkom je Obec Nedožery-Brezany.
2. Príslušenstvo bytuje uvedené v ods.1 tohto ustanovenia (§ 683 0bč. zákomíka):

kuchyňa, kúpe]'ňa, chodba, WC
3. Opis stavu b)mi (§ 686 ods. 1 0bč. zákomíka):

bez závad
čl.3

Doba platnosti a zánik
1. Byt uvedený v čl. 2 ods.1 tejto zmluvy sa prenajíma na dobu:
a/ určĺtú

do 3 rokov od o1.09.2017 do 31.08.2020

b/neuľčitú,

a to odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí bytu

2. Nájomný vzťah môže zaniknúť:
- písomnou dohodou zmluvných strán
- písoninou výpoveďou.
V r]ĺsomnej v}'rpovedi musí byt' uvedená ]ehota, kedy sa má nájom skončit' a to najmenej
3 mesiace tak, aby skončila ku koncu ka]endámeho mesiaca.
3. Prenajímateľ môže vypovedať nájom b)ftu z dôvodov uvedených v § 711 ods.10bčianskeho
zlákonni'ka.

4. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť byt v stave zodpovedajúcom
súvebným úr`i.avám vykonaným so súhlasom prenajímateľa (§ 694 0bčianskeho zákonníka).

čl.4

Výška a splatnost' nájomného a úhrady
za plnenia poskytované s užívaním bytu
1. Nájo`inca sa zaväzuje platit' -odo dňa podpísania zápisnice o odovzdanĺ a prevzatí bytu nájoinné vo výške
92,94 Eur / mesiac.

2. Nájomca sa zaväzuje platiť - odo dňa podpĺsania zápisnice o odovzdaní a prevzatí bytu úhraduzaplneniaposkytovanésužívanímbyiuvovýške

62,07 Eur / mesiac.
Úhradazaplneniaposkytovanésužívanímbytusaplati'mesačnezálohovospolusnájomným.
Pouplynutíroka-vykurovaciehoobdobia-budezálohapodľapríslušnýchprávnychpredpisov
vyúčto\ĺ.aná.

3. Súčast'ou tejto nájomnej zmluvy je evidenčný list, ktorý obsahuje výpočet nájomného

3:#a*:'t,:taž.ep;n.e3.iae'z::Syk#t°ovvmse;,Sadiísv#:obunpurá:nv;:euppčrnay;:íuS.twhotowjesprávcabym4. Näjomc.i je povinný platiť nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užĺvaním bytu
mesačne `Jopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, správcovi bytu.
Aknájomcanezaplatínájomnéaleboúhradunaplneniaposkytovanésužĺvanĺmbytudo5dnĺ
pojejsplatnosti,jepovimýzaplatit'správcovibytupoplatokzomeškaniavnáslednejvýške:

v zmys]e platných predpisov.
čl.5

Práva a povinnosti z nájmu bytu
1. Pi.áva a iiovimosti zmluvných strán sú upravené v § 687-695 0bčianskeho zákonnĺka.
2.Okremt;`''chtoprávapovimostĺsazmluvnéstranydohodlinanasledovnýchprávach,resp.
povinnostiach:

Nájomná zmluva neoprávňuje nájomcu prenajat' byt tretej osobe.
čl.6

0sobitné ustanovenia
Zmlii\'nésirĹ`nysadohodlinanasledovnýchosobitnýchpodmienkach:
•......................................................................................................................................................

•......................................................................................................................................................

čl.7

Záverečné ustanovenia
1. Zineny .i tloplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou fomou a so
si'ilihsoim"'iivnýchstrán.
2.Pokial't'Únájomnázmluvaneobsahujebližšieustanovenia,vzťahujúsananájomnývzťah
pn'sl ušné u stanovenia Občianskeho zákorm'ka.
3. Nájomm'i zmluva sa vyhotovuje v 3 exemplároch, pričom po jednom exemplári obdržĺ

prenaj ímateľ, správca bytu, nájomca.
V Nedožei.n(`!i-Brezanoch dňa 13.7.2017
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