
Z \J L li V A O N /\ .J ,! f: BYT r
uzarvor ena pudl'a ustanovenia § 685 Občianskeho zákonník ••

prenajímateľom: Ubl.'c Sml;:';;Uly, zastúpená: JJl~. Michal Lotrady, starosta obc'

najomcom: Meno a priezvisko: Janka Bandžuchova
Dátum

R. č ._.-:-:-:-:--:::-------::-:-:-:--
.-\dr2.;;;-bydliFka Rázusova 53, Kr omparhy

1.
Predmet nájmu

(,

i. Prennjimareľ ..- vlasrruk d0111U. bytu -- prenecháva nájomcovi do uzrvania 3-izbo'.~,.; byt c. 5
na 2'IIOHbodí - podkrovie \."dOIHť sup. c. Hi~lia ul. Pavla Surzina č 8 v obci Smi::'"BIi\'

'ďalej L'1l byt.
B~t podľa pnlohy k oparreruu \íF SR i. R-! l' 1999. ktoryrn sa rneni a doplňa \'~l!kr \lf
:-iR Č R- ii1996, ktoryrn sa určuje rozsah tOV<Ul.1 '.:' reculovanvrni cenami v ?.lh.'1I1

neskorších predpisov patrí do] katecorie.
3. Byl pozostáva z 3 obytných miestností ..kuchyne ..kúpe ine, ~,~'/~C~-.~kotolne. chodby,

sarmka, balkóna. Sucasťou bytu je pivnica,
i. Nájomca je oprávnený "bytom užívať ,ti spoločne priestory <i spoločne D1ľiadť'lli;1 d·,uw

a vyuzívať plnenia, ktoré sa pOSJ...'}ŤlUÚs uzívamrn bytu.
?\qjomca vyhlasuje. 21:"' so stavom bytu, Jeho prtslusen-tva a \,.'Ôľ~~l:.;ídlmu-srno-u 'T

oboznámil dún .H.12.2(1)3 \" prítomnosti Z3StupCU pronajimateľa.
Prenajunateľ odovzdal naiomcovi byt vratane jeho prislušenstva \. Ir'h ama "ChClPflO!H

~:t~P.--2,(' čom dňa 31 l.2.2003 vyhotovil a nájomca podprsal Zapis o dohode o odo: ..aLm:
a PI-t'\7;Jtl bytu, krory Jť prilohou h>jto zmluvy

II.
Doba nájmu

m.
Cena nájmu, poplatok 1. ome škania

L Dnom zapisni cneho prevzatia bytu vzniká najomco- -j P()"ViI11l0~'ťzap lat iť pr-na: nnare rov:
základný vklad 20 000.- Sk. nájomné za b~t a pJvddw ..'ky na uhradil pllh:'i!!3 ··~11I.7by

uoskytované ~ 11;::1\ annu bytu.
I'renaumateľ uio,:'í::úkJadll~ vklad 20 000.- Sk IIa ;';;1JiIO ..'talll~ utd, ktorý bude JlOdno!,'li:.
Ilrok,T\I)l! ...:ad:'h)ll.

3. Po skoncem naimu pr.nairmureľ vrati naiomcovi :~~lkladny "klad ai .; urokmi ';1

l,·.dmi"llh ...:~' odovzda byl v pôvodnom "!m;:" u:;'!h).::kode-!lY a 1l1<l.Illu a(l~'n~; l!<l.i\'lH!"·



- ') -

\ opačnom pJ ipade pr ..uaj írnatel 'l uplatni Il lady na OpI a y, 1ľ, Cc a ned plarok a
ual omn .., ratan .. 111 oku z m..-škarua zrážkou zo zakladneho kladu

-L _ aiomne ume .100.- Sk. me ačn, Je mč ne podľa bodu 1, p \10;;1<) 16 • meru
II SR c, -1 1996 \" znení opatreru \:lF SR é R-l 1999. R-l ~OOl b d 7 a podľ

li ne-e na OZ' -~ 6 2fll): Predda ky na uhradu za plnenia - -lužhv P skvt an
užrvamm b: nl v um- 220.- Sk mes acne su určene podľa PI edpokladany ch náklado

\lt', c cue naiomne ratane pr""\.davkov na plneni: -ItL'b. oskytovane ~ U'l amm b 1'- l

ranov ene \ úhrnnej V", k..' 4.320. S .
a..IOime a preddax l\} nn úhradu za pln ma poskytov an ...užívamm bytu 'a platia me <lČI e

\ !ll siacr. a to \ t IlJlIIl' ti po. Jedneho dňa kalendárneho mesiaca
a omca 'dc'tl v iiku nájmu OZl131ll1 prenajnna ľOVI pn lušmkov domacno tt kton budu

:: mm <predmetnom byte b~ \ ať .
... Pn ZnI..ne počtu osôb by ajuc ch \ byte nájomca rut ano 110'l' oznanu l renajunat ľo

name kôr co _ r dní od J J vzml ...tu
, Ak ,1 zmenia kuročnosn rozhoduj ct'! pre vypoče najomneho prenaj írnatel ma pra o

JlI~'1lJť l • -ku III a nych rrerl a kov na úlu adu za plnenia posk o «ane .. II I aHU l ytu .
uk ,~ na t ) dô 'UU • )Iy\ ~IUC! ~ počtu by aj cich osôb. zmeny pra !fl~ i al b eno
I cl l 0\ a ebo o men: r alm plneni - It 'lťb po k. 0\ an: ch uziv anm l yru
Prenaiunareľ a av a. ne. ze o nami naromcox l ZnI BU \ ,,t;h.'\l ajomn ..ho a menu ") kv
pr dda 'O pu omn ' pred h..h splatnosť ou.

9 '. šku najomného c \ .I~ II II c: aCH)' II 1)1 •• dm kov P najímareľ zmeni \ pripadoch
u denycl 'bode 6 od prv ho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po k nočne u.
ktora zaklada pra" o rrenajimateľa na vykonanie •..men.

l () . l najornca nezaplatí najomne alebo pre ldax ky na ihradu za pln ..IlIH posky tOVClJI
II '1\ annu bytu e rčenej lehote splatnosti . je PO\ inny zaplatiť prenanmateľov i p platol
o ll.' ikanra vo V)'. ke ll,:' o" 'l dlžnej sumy za kazdy dell omeškania.

PI eddax k) na úhradu a plnerus poskytov ané ,. užív anun U)111 prenajunateľ ;'1.1ČtUjt

poc ra skutočných nákladov v ternune najneskôr '\0 10 júna za predchádzajúci ka endarny
. ik.
Podľa ,') sledko \ \11 č to ania.

a l I "piatok vrati pr cnaumarel nájomcov l do 30 nl o di a dor Č,"lW \ udo aiua
l nedoplatok zaplati nájomca pr najunai ľ 'l do 30 dm od doručcnu učto ania

Pral a a po, inn os . zmlu n. ch stran

1. Prava a )0 'mno ti rena unarel a a nájomcu II II irav en ..' II tano eruach 6 ~ 1)-

Jl čranskeho L. onnil a a zťahv ktore ilie u upra 'ne touto zmluvou cl aj 11111

U" tano enia ~_Z
aiomca "a zaväzuje. ':"eon run. ako ~I o..ob). ktore rum ""'i'll v spolo nej doma CI osn.

Ludu dodržiavať Domovy poriadok vydaný Obcou Srnižany.
:; arornca ma prav na opal,o ane uzatv Ol enie naimu bytu pt i dodržan; podmienok

II dt"I1)ch naiomnei 'mili ta' o...obunom pt edpi 't"
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V.
Skončenie nájmu

r "iajť)/lI bytu zaniká:
uplynurim dojednanej doby naimu, tj. 30. novembra 2onó.
:-'i-omnou dohodou mU omcu IIprenaj imate ra,
prsomnou \'ypOV2ďOU. pričom sa \ súlade s § 6 '8 Obc, zakonníka skonč: naiom bytu
uplynutím výpovednej lehoty Výpovedná lehota je tri mesiace <l?(lČ'IIW I-'Iynúf p!"\ym
dnom mesiaca uasledujuceho po mesiaci. v ktorom bola nájomcovi doručena prsomna
vvpoverľ
posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci. v ktorom beda n:-1iOIllCO,'} dll!lH:','IJ:.l

pisornna výpoveď.
Pri zániku naimu dohodnutého na určrty ('W!' nema naiornca pravo na bytovú uáhradu.

2, '\,uolllca moze vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu,
3 Pr ..-naj imare! môže vypovedať naj om bytu z dôvodov Vy~IO\'Ilt",yIll211()V~U1~C!J \ ;:: 711

Ot['1 1 I.'!:cianskt'ho 7:ilwnnika .
.~ '\;(~!ill1lCa,a 7a\~L:lIiC' dňom skončenia nájmu. najn-skor do 1..' dm (Id O:<lllikli naimu

p:~>llai~' byt odovzdať preuaiuuarelovi. Zarovcn sa Z3\ä.:..'UJt' odovzdať b) t
prenajunareľovi •.. srav-. v akom bo pn·,,'7(l1. s pnhlradnunm na obvykle op,.tr,'befllc>
\' opačnom pnpade Je povmny uhradiť prenanrnareľovi naklndy na opravy a prace ktorými
sa b~1uvedie do pôvodného 'ilavu. v akom ho nájomca prevzal.

, Preuaiímareľ po skončeni nájmu nenahradí náklady Ha stavebne úpravy a ine podstatne
zmeny. ktore najomca vykonal 'v byte so súhlasom. resp. kz súhlasu prenaumateľa. ili] l

protihodnotu toho. o {'O sa kvalita a vybavenie bytu zlepšili. ii to alli vredy. ~Ikpr-naiuuar.-!
od nájomcu nebude požadovať uvedenie bytu do póvodneho stavu.

vr.
Záverečné usranovenia

Zmluvao najme bytu nadobuda ucmnost' dňa L l. 200.:1
N~'oJ(lt>likrnou sucastou tejto zmluvy o !J~~11llt' bytu je Mesačny predpis platieb rl Zúpi:-:
o dohode o odovzdaní a prevzati bytu

3. Zmluva o nájme bytu bola vyhorovena v dvoch vyhotox eniach ...po J~(iJIOI[j ·v:..·'hotcn,·c)lH

pre prenainnateľa a nájomcu.
Prenajimat-ľ a nájomca vyhlasujú. ž'" tuto zmluvu uzavreli dobrovoľne _wh!::.
zrozumiteľne a bez tiesne.

·1

p~hll)j" IJlllOIIICl1 odt ":ltok P~'('IaIk:.
a podpI" pl;.'II~UlIWli"ra

\. ~;rni?m1(\ch dňa: .,1.12,2003

..........•.

Frílolm \L-<;<l(TI\ pľ.:-dpi:" plarieb
Zap'<: \) dohod", ú odO\·.:;(;~U11 a prevzati byru



Do d a t o k č.2
k zmluve o nájme bytu zo dňa 31.12.2003

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: Janka Bandžuchová
Dátum narodenia :
Rodní číslo

Adresa bydliska : P: Suržina 8/5, 053 1rSmižany

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

................... ,................•.•.•.•.....•.• ~ ~ . ..........................••............ ~ .
prenajímatel' nájomca


