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Z\ILUVA o NA,Jl\IE BYTV
uzatvorená podľa ustanovenia § 685 Občianskeho zákonníka

medzi:

prenajím ••teľom: Obec Smižany, zastúpená: Ing. Michal Kotrady. starosta obce

nájomcom: Meno a priezvisko: Jozef Potemna
Dátum
R. Č.:;
A dre s n~b::y:Jdr.h-;:8kl7.rn:-:::"'1Kl!""!!!'o~Si!"!lla!'i!:r'::n:-:~·'b:::n~r:-:ir.,o~k;-C611'99"""'·rr 053 11 Smila O)'

l.
Predmet nájmu

1. Prenajimareľ oo vlasmik domu, hy tu oo prenecháva nájomcovi do užívania 3-izbo\ť)' byt Č. 3
na L poschodí v dome súp. Č. lO'" na ul. Pavla Suržina Č. 8 v obci Smižany :,falt:'.i len
byt.

2. By1podľa pn lohy k opatreniu l\U7 SR Č. R-lli 1999. ktorým sa mení a doplňa vymer \tr
SR Č. R-l/1996. ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cs-nami v zneni
neskorších predpisov patrí do 1. kategórie

3. Byt pozostáva z 3 obytných miestnosti. kuchyne, kúpclne, 'VC ~ kotolne. chodby.
sanuka, balkóna Súčasťou bytu je pivnica

l. Najomca je oprávnený s bytom užívať aj spoločne priestory a spoločné zariadenia dUIIHI

a využívať plnenia, ktore sa poskytujú s uzivanírn bytu.
:;: Nájomca vyhlasuje, iť' 80 stavom bytu, jeho príslušenstva a vedľajších miestnosn sa

oboznámil dňa .~.S..~1:.!.-.ť?05... v pritomncsti zástupcu prenajímateľa,
6. Prenajímareľ odovzdal nájomcovi byt vrátane jeho príslušenstva v užívania schopnorn

stave. o čom dňa ...1.q·..1!.:.tq~.!).. vyhotovil a nájomca podpísal Zápis o dohode
() odovzdaní a prevzati bytu. k101)~je prílohou tejto zmluvy

ll.
Doba nájmu

Prenajirnateľ prenajíma byt nájomcovi na dobu určitú do 30. novembra 2006.

m.
Cena nájmu. poplatok 7. omeškania

1. Dňom zápisničneho prevzatia bytu vzniká nájomcovi POVilUlOSťzaplatiť prenajímateľovi
základný vklad 20 000,- Sk nájomné za byt a preddavky na úhradu plnenia - ::::Iutby
poskytované s užívaním bytu,

2. Prenajímateľ uloží základný vklad 20 000,- Sk na samostatný účet, ktorý bude zhodnotený
úrokovou sadzbou.

3. Po skončení nájmu prenajímateľ vráti nájomcovi základný vklad aj ;,:úrokmi za
podmienky, te odovzda byt v pôvodnom stave. nepoškodeuý ~ ma uhradeue naiorune.
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V opačnom pr pade prenajímateľ ~1 uplatní náklady na oprav). prace 'l nedoplatok za
najornne raran úroku ~ om škarua zrážko l zo základného kladu,

4. ~alonllle sume 4. 00.- Sk mesačne ie určené podľa bodu 1. I oložky 16 ') ul 111

fF SR é, R-l 1996 \. zneni opatrení ~ IF SR Č. R-ll 1999. R-l l< Ol bod 7 a podľa
uznesenia OZ Č. :- 2 6 2003. Predda -ky na úhradu za plnenia - služby p .k) tov rule

užív amrn bytu v sume 195.- S " mesačne su určene podľa predpokladaných nákladov.
Mesačné nájomne rátane preddavko 'na plnenia - .lužby poskyto ané s lÚt anun b) tu II

stanovené v uhmnej výške 4.595,- S .
::; l [ájomné a preddavky na úhradu za plnenia po 'k)-10\ ané s UŽľ amm b) hl <';(1 P aha me-a ne

, mesiaci, a to \ termíne do posledného dňa kal ndárneho mesiaca
6.~lomca \ deti vzniku nájmu oznámi prenajnnar .•ľovi pnslušníkov domacnosti. ktorí budu

__ním v predmetnom byte bý at
7. Pri zmene počtu osôb bý -ajucich ))1~najornca túto skutočnosť oznann prenajunateľov 1

najneskôr do 30 dm od Jej zniku.
8. sa zmenia skutočnosti rozhodujuc pre výpočet najomneho. prenajrrnat ľ ma pra o

zmeniť 1 • šku mesačných predda ko na úhradu za plnenia pos . o ane s UŽI\- ai HB b tu
ak jc> na to dôvod vyplývajúci z po tu byv ajuci 1 osôb. zmeny právny h alebo enovj h
predpisov alebo zo zmeny rozsahu plneni - lužreb pos -:10 'any ch .. užívanim b~1U
Prenajímateľ ..a zaväzuje, ž» oznámi nájomcovi zmenu vyš,",') nájomného a 'uenu ~ k
predda 'kov pisomne pred Ich splatnosťou,

9. 7~:·.:k'Unajomného a výšku me ..actl~ ch preddavkov prenaumateľ zmem pnpadoch
uvedenych v bode 6 od prvého dňa kalendarneho mesiaca nasledujúceho po sku očno II
ktorá zaklada prav o prenajimat ra na "" 'konanie zmeny.

10. Ak nájom a nezaplaff nájomne alebo pl •.•ldavky na uhra du za plnenia po ..kytovanc
- uzívaním bytu 'určenej lehote ~pln1110ti, Je povinný zaplatiť pr 'n31 IIIIatl' 'OVI poplatok
z omeškania vo v~;'k ...0,5 O() z dl' iej sumy za kazdy deň orne kania,

ll. Predda ky na úhradu za plneni a poskytované - užívanim bytu prenaj tmare I ';'1.1 tt~Jt'
podľa skutočných náklado," v termíne najneskôr do 30 . juna za predchádzajúci kalendárny
rok
Podľa ')t'2ledkov yúčtovania:

a' preplatok vráti prenajímateľ naiomco i do 30 dní odo dňa doručenia • ičto ania,
bl nedoplatok zaplati uajomca prenanmat ľovi do O dm od doručei ia vyučto anra,

Prava a povinno: ti zmluvný ch strán

Prava a povinnosti j renanmareľa a nájomcu ':'ú uprav"'ne: 'wtatlowl1Iach 1687 - ~ 69_-
Občianskeho zákonníka Ta vzťahy ktoré me ~U upravené touto zmluvou sa vrťahuju
ustanovenia OZ.

2 ..Tri:.iomcasa zaväzuje. že on sam. ako aj osoby. ktore s mm ilJU v poločnej domacno ti,

budu dodržiavať Domo ~ poriadok vydaný Obcou Smižany.
3. -ajomca ma pra 'o na opakov ane uzatvorenie najmu bytu pn dodržaní podmienok

II -edených v najomn j zmluve a v oobitnom predpise.
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Skončenie nájmu
1. Nájom bytu zaniká:

uplynunm dojednanej doby nájmu. tj. 30. novembra 2006.
pisomnou dohodou nájomcu a preuaiimateľa,
písomnou výpoveďou, pričom sa v súlade s § 678 Obc. zákonníka skonci naiom bytu
uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace (J začína plynúť prvým
dnom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená písomn:'!
vypove'eľ.
posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená
písomná \~IPOWď.

Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu.
2. Nájomca môže vypovedať najom bytu bez udania dôvodu.
3. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu z dôvodov výslovne vymenovaných , § 711

odst. l Občianskeho zákonníka.
4. Nájomca sa zaväzuje dňom skončenia naimu, najneskôr do 15 dni od zániku naimu
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prenajatý byt odovzdať prenajunateľovi. Zároveň sa zaväzuje odovzdať byt
prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnurun na obvyklé opotrebenie
V opačnom prípade je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na opravy a prace, ktorynn
sa byt uvedie do pôvodného stavu, v akom ho nájomca prevzal.

5. Prenai ímateľ po skončeni naimu nenahradí náklady na stavebne úpravy a iné podstatne
zmeny, ktore nájomca vykonal v byte ~O súhlasom, resp. bez súhlasu prenajimateľa, ani
protihodnotu toho, o čo sa kvalita a vybavenie bytu zlepšili, a to ani vtedy. ak prenaiímate!
od nájomcu nebude požadovať uvedenie bytu do pôvodného stavu.

Vl.
Zävere čné ustanovenia

l. Zmluva o nájme bytu nadobúda účinnost' dňa 1. 12. 2003.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o nájme bytu je Mesacny predpis platieb aZápis

o dohode o odovzdaní a prevzati bytu.
3. Zmluva o nájme bytu bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach -- po jednom vyhotoveru

pre prenajímateľa a nájomcu.
ol, Prenajimateľ a nájomca vyhlasujú, že túto ZJlIllMJ uzavreli dobrovoľne, určite,

zrozumiteľne a bez tiesne.

podpis náJomca odtlačok pečiatky
a podpis prenajimateľa

V Smižanoch dňa: 28.11.2003

Príloha: Mesačný predpis platieb
Zápis o dohode- o odovzdaní a pre-vzati bytu

________ 0 _



Do d a t o k č.2
k zmluve o nájme bytu zo dňa 28.11.2003

uzatvorenej podl'a ustanovení §685 Občianskeho zákonníka

medzi

Prenajímatel'om: Obec Smižany, zastúpená: Ing. Michalom Kotradym, starostom obce
Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany
IČO: 00691721

a

Nájomcom: Meno a priezvisko: Jozef Potempa
Dátum narodenia :
Rodní číslo

Adresa bydliska : P.Suržina 8/3, 053 11 SmiŽany

Mení sa znenie:
1. čl. II - Doba nájmu:
Prenajímatel' prenajíma byt nájomcovi na dobu určitú do 30. novembra 2012.

2. čl. III - bod 2
Prenajímatel' uloží základný vklad 663,88 EUR (20 000,- Sk) na účet obce v SLSP.

3. čl. IV - bod 3
Nájomca má právo na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluva a v osobitnom predpise - Výnos Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V - 1/2004
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

V Smižanoch dňa 10.11.2009

a •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• , ••••..•.••.••••••••••••••••• .••••••••~ .••••••••••••••••••••••r.••••••••••••.•••
prenajímatel' nájomca
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