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Z\l L C V A O N A .J \1 EBY T t:
uzatvorená pndľ a ustanovenia § 6R5 Občianskeho zakonnika

prenajímateľom: Obec Smižany, za .stupená: Ing. Michal Kotrady, starosta obce

nájomcom: :\1;:'110 a priezvisko (: e le stín Kapsdorľer
Danun
R. c.: i
Adre ;;äEilt"or::;-:y:rdr.h'::1~kr.:·a~:=jS~mr~'!'!"e("'6\"'1-:r339 l , 053 J 1 S míza ny

1.
Predmet nájmu

l. Prenaiirnareľ - vlasnuk domu. bytu - prenecháva nájomcovi do užívania 3-i?bov:: b"t t 6
na 2.pOHbodí - podkrovie y dome súp č. 107 na ulPavla Sur.timl Č. 8 v. .-,bei SlliL',U!\

.ďalej bil byt.
Byt podľa pnlohy k opatreniu \'lr SR Č. R-l L' 1999. kroryrn sa m211l a doplňavýrner \H'
SR Č. P.-l: 1996. ktoryru sa určuje rozsah tovaru ~~L~gujov~nynll cenami \. .nern
neskorších predpisov patri do l kategórie

3. B~1 pozostáva z 3 obytných miestností. ku ....hyne. kúpelné, \VC'- kotolne. chodby,
šanuka, balkóna, ;)uca;;:ťou bytu je pivnica,

l Nájomca je opravneny s bytom uzivat' aj spoločne priestory a spoločne zariadenia dornu
a využívať plnenia. ktore SHposkytuju s uživamm bytu.
Nájomca vyhlasuje, .~~,so stavom b~1U,jeho prh:lušt'n"h a a vedľajsrch nuestuo-t: ,,~!

oboznámil dňa .,J..-?~.11:,;()9?.. v prítomnosti ztismpcu prenajímateľa
Prenaj ímateľ odovzdal uaiomcovi byt vrátane jeho pri-lu-ensrva v užívania schopnom
stave', o com dňa .1q...1.l.:./,®.. .. , vyhotovil a nájomca podpisal Zápi~: o dohode
o odovzdam a prevzan bytu, ktory JE' prilohou !eJio :"lnlu\:-'

ll.
Doba nájmu

Prenajnnateľ prenajuna byt najorncox ..i na dobu určitu do 30. novembra 2(j(lú.

m.
C ena nájmu. poplatok. z omeškania

1. Dňom zapisnicuého prevzatia bytu vzniká nájomcovi povinnosť zaplatiť nrcnaumareľovi
zakladny vklad lO ()Oo.- Sk nájomné za byt a preddavky na Ohradu plnenia --ilc'by
poskyto vane :"uzívaním bytu.
Prenajímareľ uloží základný vklad 20 000.- Sk na samostatný účel, ktorý bude' ZlJodllOkii\

UrOKOVC>l1 :-:adzbou.
Po skonceni nájmu prenajrmarcľ vraii najomcovi zakladny vklad aj s urol rni 'fl.

podmienky. se odovzdá byt v pôvodnom stave. nepo škodeny a IIHI uhradeue !H~i'J!IIl!,>.
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\ opačnom prípade prenajunarel ~'iuplatní náklad) na opravy, prace a nedoplatok za
nájomné, rarane Ul 01,.'11Z meškama z ázkou zo základného \ la III

4 ! ~1omne sume 4.110.- Sk me ačne J e urČE-IIt>podľa bodu L po ložl<) 1 IlIt>11l

IF SR R-l 1996 -zneni oparreni ff ,"R Č. -ll '1999. R-l 20ul bod 7 a podľa
uzneseni OZ č 5262003 Pre dda k na uhrad I La plnenia .•. Iu"b. po b o al
. užrvanrm b~1Uv sume 1'"'0.- Sk. mesačne su urč, tk' podl a predpok adanych n, dadov.

\1t'''ačne ájornne vrátane preddavkov na plnenia - sh 'b) po kytox ane "U 'l amrn ytu II

stano cene '.' úhrnnej vške 4.2 0.- Sk.
, r~~ii"'mnéa preddavky na úhradu za plu UHl po kyto Mc ..•lI'!l amm bytu . a platia nl sačne

mesiaci. a to v termíne do posledn 'ho dňa kal ndameho mesiaca
6 ajomca \ deň V~l1k11 nájmu o nanu pr naumareľovi prtslušnrkov cit macno- l h1\Jf1 budu

'mm predmetnom byte byvať.
., Pn zm ...l1.•..počtu osôb b. vajúcich \' byte nájomca túto rutočnos ť oznanu pr ...najtrnate '0\ I

najne ôr do .'0 dm odj "j rzruku
g sa zmema skutočn sri rozhod ijuce pr .. ".'počet najomneho. prenajrmaiel ma prax

zmerut i \o ýšku mesačný ch predda ko na úhradu za plnenia poskytované ...u.:.i\ a1111ll1)\1u.
ak je na to dôvod vyplý vaiuci z počtu bývajucic 1 osôb. zmeny právnych ale bo cenových
predpi. v alebo "0 -rneny rozsahu plneni - sh ieb poskytox anych s uz: .amrn iytu
Prenanrnareľ sa 23\ ~~1Je <le oznanu najomcovi zmenu výšky náJ mného a <menu vv šk
predda 'kov P! .omne pred 1'-11 -platno: tou.

9 :,:1,.11n jonmťho II \~I~I{U me aČI ych preddavko prenainnai "l' není ' prípadoch
u 'ede-Il. ch 'bode 6 od prvého dňa kalendárneho mť laca na: le dujuceho po rutocno. t .
ktorá zaklada pra 'o prenajímatel a Ja vykonanie ne l..

10. Ak na ornca n...zaplati nájomné alebo predda . na úhradu za pln ....nu P l:: o nn..
, u/rvanun bytu v určenej lehote splarno tl,Je PO\ Hmy zaplatiť tH enartmatel 'l poplatok
z omeškama vo výške O. ~ ť!" Z dlznej sumy za katdy dell omeškania

l] Pn: davky na úhradu za plnenia poskytované <:; uživanun bytu prenaj ímateľ )1IČf't11t'

podľa kutočnych nákladov v terrrnne najneskôr lo 30. juna za predchadzaiú I .alendárnv
rok.
PodI a \ ledko 'UNo. unia.

a l replatok vran prenajtmat l najomco 'J do 30 dm odo (Ma oručenra ičto alli'
b nedoplatok zaplati najomca prenajuuareľovi do ,,0 dm od doru ma yečto ania

IV.
Prava a po, inn osti zmluvnych ' tran

1. Práva a pm inností prenajímateľa :1 nájomcu sú upravené ! usranoveruach • 687 - 695
Občian ..keho zákonníka. a vzťahy, ktoré nie su upravené touto zmluvou' a Lo 'ahuju
ustanovenia oz

..• ajomca -a zaväzuje. z» on 'a1H. ako ~I osoby, ktore . I11IlldJU <spolocnej domácnosti.
budú dodržiavať Domovy poriadok \~ dan) Obcou Srnizany.

3. ~T9:10mcamá prá o na opako 'ane uzarvorenie najmu b)1UpIl dodržam podnuenok
uv edenych \' nájomnej zmluve a vo .obrmom pr, dpise.
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v.
Skenčenle nájmu

1. Nájom byru zaniká:
uplynunm dojednanej doby nájmu, tj. 30. novembra 2006,
písomnou dohodou najomcu a prenajímateľa,
pb0l11110Uvýpoveďou, pričom sa v súlade s § ti 78 ObC'. zákonníku skončí najom bytu
uplynutím výpovednej lehot)'. Výpovedná lehota je tri mesiace H začrna plynu!' prvým
dňoru mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená pisomna
výpoveď.
posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená
ptsomna výpoveď.
Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nema nájomca právo na bytovú náhradu.

2. Nájomca môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu.
3. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu z dôvodov výslovne vymenovaných v ~.711

odst. l Občianskeho zakonnika
4. Nájomca sa zaväzuje dňom skončenia nájmu, najneskôr do l~ dni od zániku nájmu

prenajary byt odovzdať prenajímateľovi. Zároveň sa zaväzuje odovzdať byt
prenajunareľovi v stave, v akom ho prevzal. f, prihliadnutim na obvykle oporrebenie.
V opačnom prípade je povinný uhradiť prenajimareľovi náklady na opravy a prace. ktorvmi
sa byt uvedie do pôvodného stavu, v akom ho nájomca prevzal.

S. Prenajímateľ po skončeni nájmu nenahradí náklady na stavebne úpravy a iné podstatne
zmeny, K10re najomca vykonal v byte ~O súhlasom. resp. bez súhlasu prenajrmareľa. Hm

protihodnotu toho, o čo sa kvalita a vybavenie bytu zlepšili. a ro ani vtedy, ak prenajnnateľ
od nájomcu nebude požadovať uvedenie bytu do pôvodného stavu

VI.
Závere čné ustanovenia

1 Zmluva o nájme bytu nadobúda 11('ÚUlOst' dňa 1 12. 2003.
1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o nájme bytu je Mesačný predpis platieb a Zapis

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

pre prenajímateľa a nájomcu .
..t.. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú. '2<:túto zmluvu uzavreli dobrovoľne ..určite.

zrozumiteľne a bez tiesne.

v Smižanoch dňa: 26.11.2003 ~

odtlačokpl."clatky
a podpis prenaj imateľa

»-:
~-d~P~i~-'-n~~~'o-~-lC-'u----~~---------

Pľíloha:Mesa~n~' predpis platieb
Zápis o dohode o odovzdaní a prevzati bytu



Do d a t o k č.2
k zmluve o nájme bytu zo dňa 26.11.2003

uzatvorenej podl'a ustanovení § 685 Občianskeho zákonníka

medzi

Prenajímatel'om: Obec Smižany, zastúpená: Ing. Michalom Kotradym, starostom obce
Nám. M. Pajdušáka 50, 05311 Smižany
IČO: 00691721

a

Nájomcom: Meno a priezvisko: Celestín Kapsdorfer
Dátum narodenia :
Rodní číslo

Adresa bydliska P: Suržina 8/6, 053 11 Sni1žany

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
,-.", \ c .

; .~..••.,
"

.;

............................................. ~....••..•..............,
prenajímateľ

..........•........... ..........- .
nájomca


