
NAJO"Á ZMLUVA
Č. j. 89/2/2017

čl.1

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

2. NAJOMCA: Ľubica ŽILOVÁ, nar.
r. č. `

bytom: Družby 684/10/1, 972 12 Nedožery-Brezany

čl.2

Predmet a rozsah zm]uvy

1.  Prenajímatel' ponecháva nájomcovi  byt pozostávajúci  z 2  izieb,  kuchyne  a prĺslušenstyá,
vobciNedožery-Brezany,naul.Družby,číslodomu684/10,prĺzemie,číslobytu1,ktorého
vlastnĺkomjeObecNedožery-Brezany.

2. Prĺslušenstvo bytuje uvedené v ods.1 tohto ustanovenia (§ 683 0bč. zákonnĺka):

kuchyňa, kúpel'ňa, chodba, WC

3. Opis staw bytu (§ 686 ods.  1  0bč. zákonníka):

bez závad

čl.3

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

#nuerí];tíu;,                         d° 3 rokov 0d  o1.11.2017 do 3i.io.2o2o
atoododňapodpĺsaniazápisniceoodovzdaníaprevzatíbytu

2. Nájomný vzt'ah môže zaniknúť:
- písomnou dohodou zmluvných strán
- písormou výpoveďou.

Vpĺsomnejvýpovedimusíbyt'uvedenálehota,kedysamánájomskončiťato"jmenej
3 mesiace tak, aby skončila ku koncu kalendámeho mesiaca.

3.Prenajímatel'môževypovedat'nájombytuzdôvodovuvedenýchv§711ods.1Občianskeho
zákonníka.
4.  V prĺpade ^úkončenia  nájmu  je  nájomca  povimý  vrátit'  byt  v stave  zodpovedajúcom
stavebnýmúpravámvykonanýmsosúhlasomprenajĺmateľa(§6940bčianskehozákonníka).



čl.4

Výška a sp]atnost' nájomného a úhrady
za p]nenia pos]qrtované s užívanĺm bytu

1. Nájomca sa zaväzuje platiť -odo dňa podpĺsania zápisnice o odovzdaní-a prevzatĺ b)mi -
nájomné vo výške                 92,94 Eur / mesiac.

2. Nájomca sa zaväzuje platiť - odo dňa podpísania zápisnice o odovzdanĺ a prevzatĺ b)mi -
úhradu za plnenia poskytované s užĺvani'm b)"i vo výške

87,06 Eur / mesiac.
Úhrada za phenia poskytované s užĺvaním bytu sa platĺ mesačne zálohovo spolu s nájomným.
Pouplynutĺroka-vykurovaciehoobdobia-budezálohapodľaprislušnýchprávnychpredpisov
vyúčtovaná.
3.  Súčasťou tejto  nájomnej  zmluvy je  evidenčný  list,  ktorý  obsahuje  výpočet nájomného

3#gd=žep#r:z::Syk#t°ovvmséúisadiĺ#äobu"pur.á:V;:eup:rnayĹ:íuS:Vyhotowjesprivcabytu

4.  Nájomca je  povimý  platiť  nájomné  a úhrady  za  plnenia  poskytované  s užĺvaním  b)mi
mesačne vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, správcovi bytu.
Ak nájomca nezaplatĺ nájomné alebo úhradu na plnenia poskytované s užĺvaním bytu do 5 dnĺ
po jej splatnosti, je povinný zaplatiť správcovi bytu poplatok z omeškania v následnej výške:

v zmysle platných predpisov.
čl.5

Práva a povinnosti z nájmu bytu

1. Práva a povimosti zmluvných strán sú upravené v § 687-695 0bčianskeho zákonnĺka.
2. Okrem týchto práv a povinností sa zmluvné strany dohodli na nasledovných právach, resp.
povimostiach:

Nájomná zm]uva neoprávňuje nájomcu prenajat' byt tretej osobe.

čl.6
0sobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných podmienkach:
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čl.7
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len pĺsomnou fomou a so
súhlasom zmluvných strán.
2. Pokiaľ táto nájomná zmluva neobsáhuje bližšie ustanovenia, vzťahujú sa na nájomný vz"
prĺslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3.  Nájomná  zmluva  sa  vyhotovuje  v 3  exemplároch,  pričom  po jednom  exemplári  obdržĹ
prenaj ĺmateľ, správca bytu, náj omca.


