Nájomná zmluva
Cl. I
Zmluvné strany
Prenajímatel': Obec Kunova Teplica, zastúpená starostkou obce Evou Gyenesovou, ďalej

len ,,prenajímatel"'
ICO: 00328448

Nájomca:
Meno a priezvisko: Ol'ga Tomiová
Rodné ěíslo: 795 I24l9273
Bydlisko: Kunova Teplica č.225
Dalej len,, nájomca"

čt. II
Predmet zmluvy
Prenajímatel' prenecháva nájomcovi do uživania byt pozostávajúci z dvoch izieb, jednej
kuchyne, chodby a príslušenstvav obci Kunova Teplica č. d,225

čl. ul

Vybavenie a zariadenie bytu
Rozsah vybavenia azaríadenia bytu, ako i jeho stav odsúhlasili zmluvne strany nasledovne:
. vybavenie bytu: vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky

'
.
.

zariadenie bytu: vyhrievacie telesá, kuchynské drezy, vonkajšie

osvetlovače
technický stav bytu: novostavba
Nabíjatel'ná karta na vodu, Vodomer, Elektromer

a vnútorné

čl. tv

Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitúód 0l .04,2022 do 30,06.2022 smožnost'ott
oPakovaného predlženia nájmu. O rnožnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude
nájomca informovaný minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu
nájomného bytu.

čl. v

Nájomné
Nájomca je Povinný platit'nájomné mesačne ato najneskór do 25. dňa vbežnom
mesiaci
podťa dohody s Obecným úradom.
Rozpis platieb nákladov spojených s bývaním:
Nájomné zabyt
28,03 €/mesiac
Poistenie bytu
2,00 €/mesiac
Poplatok za správu
3,00 €/mesiac
Fond opráv 12,00 €/mesiac
TKo
15,00 €/rolďosoba
kanalizácia
l5,00 €/rok/osoba
Nab íj at e l'né položlql
Poplatok za vodu
Poplatok za elektrinu

-

-

-

;

v pdpade, že nájomca nezaplatí pravidelnú mesačnúsplátku

nabíjatel'né položky na vodu a elektrinu.
Nájomca musí mesačne rrhrádzat' nedoplatky, ktoré mu

nájmov.

nájmu

nenabijú sa mu

vznikli za obdobia predchádzaj úcich

v prípade, že nájomca nezaplatí celú výšku nájomného v priebehu troclr po sebe
nasledujúcich mesiacov vystavuje sa nebezpečenstvu výpovede znájmu v zmysle
§ 71ld
Obč. zákonníka..
prenajímatel'má právo bez súhlasu nájomcu
upravit'výšku nájmu.

čl. vl

Práva a povinnostiz nájmu bytu
Nájomca berie na vedomie a súhlasís tým, že v prípade poškodenia bytu a jeho
PrísluŠenstvaa V prípade neplatenia nájomného 3 mesiaóe budó s ním nájom"ná zmluva
rozviazaná a zbYtu bude deložovaný bez nároku na poskytnutie náhradniho by,rania.
Nájomca je Povinný pri výkone svojich práv dbat'. aby bolo v dome vytvorené
Prostredie zabezpeČujúce všetkým .nerušenébývanie, aUur o čistotu ,póloen;;.h
priestorov, dodržiavat'nočrrýkl'ud v čase medzi 22.00 hod. a 6.00 hod.
KaŽdý nájomca bYtu je povinný starat' sa o spoločnépriestory, ako i o pril'ahlé
priestory k bytovému domu a tieto udržiavat'a skrášl'ovat'.
KaŽdú Zmenu PoČtu užívatel'ovbytu musí'nájomca nahlásit' do 3 pracovných dní

prenaj ímatel'ovi,
o
a

Nájomca nesmie prenajímat' byt. anijeho čast'd'alšímosobám.
Nájomca nesmie vykonat' stavebné úpravy, ani inťr podstatnú zmenu bez súlrlasu
majitel'a a to ani na svoje vlastné náklady.
i
Nájomca bez odkladu oznámi prenajímatei'ovi potrebu opráv aumožníich vykonanie
pokial'sa jedná o opravy, ktoré znáša majitel'.
U týchto bytov nemoŽno realizovat' výmeny bytov medzi nájomcami bez súhlasu
prenajímatel'a.
Nájomca nemá Právo marripulovat' s elektromermi a vodomernri. V prípade zistenia
nepovoleného zásahu sa vystavuj e rizikavýpovede z nájmu,

' Ak

žiadatel' odmietne pridelený byt, alebo riesúhlasís podmienkanri v rrájonncj
znrluve, nemá nárok na pridelenie d'alšieho bytu a bude z poradovníka žiadatel'ov
vyradený.

'

Nájomca od prevzatia nájomnej zmluvy preberá na predmete nájmu povinnost'

'

Prípadnúpoistnú udalost' vzniknutú na predmete nájmu je nájomca povinný oznámií'
prenajímateťovi do 24 hodin.
Prenajímatel' sa zavázuje, že ak vlastní alebo bude vlastnit' domáce zviera bude
dodržiavat' čistotu okolo bytového domu, nebude narúšat'bývanie ostatných
prenajímatel'ov a bude dbat'na bezpečie všetkých.

'

zab ezp eč ov ania p ožiarnej o chrany.

Cl. WI

Zánik

Ak nájomca dá písomnú výpoveď z nájmu bYu pred skončenímdoby nájmu, nájom zaniká
písomnou dohodou medzi prenajímatel'om a nájomcom, len v tom prípade, ak podla

schváleného poradovníka d'alšínáhradník prevezme byt. Nájomná zmluva sa končídňom
predchádzajúcim pred dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy novým nájomníkom. Pokial'
v poradovníku náhradníkov nie je schválený žiadny žiadatel', výpovedná doba je tri mesiace
a zaěína plynút' prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoved' daná
nájomcom.
Nájomca je povinný v prípade ukončenia nájmu byt uvofniť a odovzdat' ho vlastníkovi
v stave primeranom dobre užívania, priěom nesie zodpovednost'za spósobené škody.
Náj omná zmluv a móže zaniknút'.
Prenajímatel' má právo dat' výpoved' nájomnej zmluvy v prípade ak si nájomca neplní svoje
povinnosti anezaplati výšku nájomného 3 mesiace.

čt. vttt

záverečnéustanovenia
Táto zmluva nadobúda účinnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Pokial' zmluva neobsahuje bližšieustanovenia, vzt'ahuje sa na nájomný vzí'ah príslušné
ustanovenie oběianskeho zákonníka.
Nájomná zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom po jednom exemplári dostane
prenaj ímateťa náj omca.
Zmluvne strany obsahu porozumeli, vyhlasuj ú, -že bola uzatv orená podl'a ich slobodnej vóle
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Kunovej Teplici,

prenajímatel'

dňa 3l .03,2022

*

náiomca

