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Nájoniná zmluva

Prenajímatel‘: Obec Breziny, Horné Breziny č. 141, 962 61 Dobrá Niva
Zastúpená Jánom Šatarom, starostom obce
IČO: 00319741
DIČ: 2020662182
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Zvolen
Č. Ú.: 7424412/0200, IBAN: SK33 0200 0000 0000 0742 4412
(d‘alej len „prenajímatel“)

a

Nájomca: Ing. Peter Ontko, narodený: 20.06. 1983
bytom: J.Bánika 1912/ 5, 960 01 Zvolen
OP číslo: HC 421455
(d‘alej len „nájomca“)

I.
Predmet zmluvy

1) Prenajímatel‘ Obec Breziny je vlastníkom budovy súp. Č. 136, nachádzajúcej sa na
pozemku par. C. 43/1, k. ú. Breziny vedená na liste vlastníctva Č. 577, Katastrálneho
Úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen.

2) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi p. Ing. Petrovi Ontkovi do užívania byt,
nachádzajúci sa v budove súp. Č. 136 na prízemí, ktorý pozostáva z dvoch izieb,
chodby, predsiene, kuchyne, komory, kúpel‘ne a wc. celková plocha obytných
miestností (dvoch izieb) je 30 m2 a plocha vedl‘ajších miestností je 36 m2, spolu
celková plocha 66 m2.

3) Predmetný byt je prerobený, nie sú v ňom žiadne poruchy. Všetky okná
v predmetnom byte sú vymenené za plastové. V izbách bym je plávajúca podlaha. Vo
vedl‘aj šich miestnostiach dlažba. V kuchyni je kuchynská linka a elektrický sporák.
V byte sa nachádza elektrický bojler. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo, vaňová
a umývadlová batéria a Wc. Elektrické vedenie v predmetnom byte je vedené pod
omietkou. V predmetnom byte je centrálne kúrenie.

4) Nájomca sa so stavom prenajímaného bytu oboznámil počas predchádzajúceho
nájomného obdobia a preberá ho bez chýb do užívania.

5) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt uvedený v ods. 1 za účelom bývania
s manželkou Ing. Veronikou Ontkovou, nar. 11.08.1991 a maloletou dcérou Hanou
Ontkovou, nar. 16.12.2019.



„.
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,

IlL
Výška nájomného

1) Výška‘nájomného sa určila podl‘a opatrenia Ministerstva frnancií Slovenskej republiky
z 1. 12. 2011 Č. 01/R/2011, ktorým sa mení a doplňa opatrenie Ministerstva financií
SR z 23. 4. 2008 Č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. 9.
2008 Č. 02/R12008.

2) Za užívanie predmetu nájmu uvedeného v bode I. tejto zmluvy bude nájomca platit‘
prenajímateľovi nájomné vo výške 230,00 € (slovom dvestotridsať eur) mesačne.

IV.
Úhrada za služby spojené za užívanie bytových priestorov /

1) Obec zabezpečí vykurovanie prenajatých priestorov. Nájomca si sám uhrádza
poplatky za dodávku elektrickej energie.

2) Prenajímatel‘ svojim podpisom na tejto zmluve dáva nájomcovi svoj súhlas na
uzatvorenie zmluvy o dodávke elektrickej energie a vody a zároveň sa zaväzuje
poskytnút‘ nájomcovi všetku potrebnú súČinnosf pri uzatváraní týchto zmlúv.

‘ V.
Splatnost‘ nájomného a spósob jeho platenia

3) Ročné nájomné podl‘a bodu III. tejto zmluvy v sunie 2 760,00 €(slovom
dvetisícsedemstvošest‘desjat eur) bude nájomca platit‘ prenajímateľovi mesačne vo
výške 230,00 € ( slovom dvestotridsat‘ eur) mesaČne, vždy k 20. dňu v mesiaci na účet
Obecného úradu Breziny č. 7424412/0200, IBAN: SK33 0200 0000 0000 0742 4412,
VS: 1362020, KS: 0138 alebo do pokiadne Obecného úradu Breziny.

1. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet prenajímatel‘a.
2. Za meškanie s úhradou za~1atí nájomca prenajímateľovi úrok z omeškania

v dohodnutej výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak sa počas platnosti nájomnej zmluvy zmenia východiskové podklady

(opatrenia MF SR) pre určenie nájomného (zmeny vstupov u prenajímateľa,
zmeny na strane nájomcu), má prenajímateľ právo požadovat‘ a nájomca
povinnosť pristúpit‘ na zodpovedajúcu úpravu tejto zmluvy s účinnost‘ou odo
dňa, kedy takéto zmeny nastali.



VI.
Práva a povinnosti nájorncu a prenajímatel‘a z nájmu bytu

1) Nájomca sa zaväzuje, že všetky drobné opravy v byte, súvisiace s jeho užívaním
a obvyklé udržiavacie práce v byte si zabezpečí sám a na vlastné náklady.

2) Nájomca bytu má popri práve užívat‘ byt aj právo užívat‘ spoločné priestory budovy.
3) Nájomca sa zaväzuje, že poruchy a poškodenia, ktoré v byte spósobí, uhradí v plnej

výške. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení
nájomcu poškodenia a požadovat‘ od nájomcu náhradu.

4) Nájomca sa zaväzuje, že nebude v byte vykonávat‘ podstatné zmeny a stavebné Úpravy
bez prechádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a to ani na svoj náklad.

5) Nájomca sa zaväzuje, že si zabezpečí osobitné združené poistenie domácnosti.
6) Nájomca sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu oznámi prenajímateľovi tie opravy

v byte, ktoré prislúchajú prenajímateľovi. V opačnom prípade má prenajímateľ právo
Po predchádzajúcom upozomení nájomcu poruchy a poškodenia odstránit‘
a požadovat‘ od nájomcu náhradu.

7) Nájomca nie je oprávnený uskutočnit‘ akúkoľvek dispozíciu s bytom (výmena bytu,
prenechanie časti bytu, podnájom bytu, prijatie d‘alších osób do bytu a pod. ) bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

8) Nájomca je povinný, v prípade, že dójde ku zmene okolností rozhodujúcich pre výšku
nájomného a úhrad za služby, tieto bezodkladne oznámit‘ prenajímateľovi. Výška
nájomného a i~brad za služby sa v tomto prípade zmení od 1. ‘dňa mesiaca, ktorý
nasleduje Po príslušnej zmene.

9) Nájomca je povinný umožnit‘ prfstup prenajímateľovi do bytu s ciel‘om
prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných podmienok.

1O)Nájomca je povinný ku dňu zániku bytu tento odovzdat‘ prenajímateľovi vyprataný
a v riadnom stave (hygienicky vybielený) s prihliadnutím na obvyklú amortizáciu.

ll)Nájomca bene na vedomie právo prenajímateľa na odstúpenie nájomnej zmluvy, ak
napriek jeho písomnej výstrahe bude prenajatý byt užívat‘, resp. trpiet‘ jeho užívanie
takým spósobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo, že mu hrozí značná škoda.

12)Nájomca zodpovedá za pinenie úloh na úseku požiarnej ochrany, vyplývajúcich
z ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a za to, že pred
opustením priestorov vykoná všetky úkony potrebné k tornu, aby nedošlo k vzniku
požiaru alebo inej havárii.

13)Prenajímateľ odovzdá nájomcovi byt uvedený v bode I. tejto zmluvy spolu sjeho
príslušenstvom v stave spósobilom na riadne užívanie a zaväzuje sa zabezpečit‘
nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.

14) Prenajímateľ sa zaväzuje, že stavebné úpravy a mé podstatné zmeny v byte bude
vykonávaf iba so súhlasom nájbmcu. Tento súhlas móže nájornca odoprief iba
z vážnych dóvodov. Ak takéto úpravy bude prenajímateľ povinný vykonat‘ na príkaz
príslušného orgánu štátnej správy, nájomca sa zaväzuje, že ich vykonanie bezodkladne
umožní.

VII.
Záverečné ustanovenia

1) Nájom prenajatých priestorov podl‘a tejto zmluvy zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú sa dojednal,
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení nájomnej zmluvy,



c) odstúpením od zmluvy prenajímateľom kedykol‘vek, ak nájomca napriek
písomnej výstrahe užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu
takým spósobom, že prenajímatel‘ovi vzniká škody, alebo že mu hrozí značná
škoda, alebo ak nájomca nezaplatí splatné nájomné ani do troch mesiacov jeho
splatnosti,

d) výpoveďou nájomnej zmluvy prenajímateľom, ak nájomca napriek písomnej
výstrahe užíva predmet nájmu v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto
nájomnej zmluve alebo neplní podmienky dohodnuté v tejto nájomnej zmluve.
Výpovedná lehotaje trojmesačná. Výpovedná lehota začne plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho Po doručení výpovede.

2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.

3) Táto zmluva bola schválená na zasadnutí obecného zastupitel‘stva obce Breziny dňa
30.01.2020 uznesením číslo 05/2020.

4) Túto zmluvu možno menif a doplňat‘ písomným dodatkom podpísaným obidvoma
zmluvnými stranami.

5) Vzt‘ahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nic sú upravené touto zmluvou, sa nadia
Občianskym zákonriíkom a d‘alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6) Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých prenajímatel‘ obdrží dye
vyhodnotenia a nájomca jedno vyhotovenie.

7) Spory, vzniknuté medzi účastníkmi zmluvy, prislúchajú na rozhodnutie príslušnému
súdu.

8) Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto bola uzavretá podľa ich
pravej a slobodncj vóle a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

V Brezinách 31.01 .2020

Ján Šat‘


