
NÁJOMNÁ ZMLUVA 

Prenajímateľ: Obec Liptovské Revúce, Stredná č. 386, 034 74 Liptovské Revúce 
IČO 00315478 
zastúpená: Ing. Milošom Kurišom, starostom obce 
bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. 
č. účtu 8306390001/5600 
(ďalej len „prenajímateľ") 

a 

Nájomca: Mgr. Svetlana Peťova, rodená Devečková 
034 74 Liptovské Revúce č.M 

(ďalej len „nájomca") 

uzatvorili túto nájomnú zmluvu v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka, pretože boli splnené 
podmienky prechodu nájmu bytu. 

I. 
Predmet zmluvy 

1) Prenajímateľ obec Liptovské Revúce je vlastníkom obytného domu súp. č. 231, 
nachádzajúceho sa na pozemku par. č. 1891, k. ú. Liptovské Revúce vedený na liste 
vlastníctva č. 1252, Katastrálneho úradu v Žiline, Správa katastra Ružomberok. 

2) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi Mgr. Svetlane Peťovej do užívania byt, 
nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 231 na 2. podlaží, ktorý pozostáva z štyroch izieb, 
kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnica. Celková plocha obytných miestností (štyroch 
izieb) je 49,89 m 2 a plocha vedľajších miestností je 21,29 m 2 , spolu celková plocha 71,18 m 2 . 

3) Predmetný byt je v zachovalom stave a nie sú v ňom žiadne závady. Na všetkých 
oknách predmetného bytu nie sú poškodené sklenené výplne a kľučky. Okná a dvere sú 
opotrebované. Okno v spálni sa nedá zatvoriť. V izbách bytu je pôvodná podlaha - parkety, 
ktoré vplyvom vysýchania sú medzi jednotlivými parketami špáry. Vo vedľajších 
miestnostiach je PVC podlaha, ktorá je opotrebovaná. V kuchyni je pôvodná kuchynská linka. 
Nachádza sa tu elektrický sporák s elektrickou rúrou, ktorý si zabezpečil nájomca na vlastné 
náklady. V kúpeľni sa nachádza opotrebovaná vaňa, umývadlo, vaňová a umývadlová batéria. 
Elektrické vedenie v predmetnom byte je vedené pod omietkou. V obytných miestnostiach sa 
nachádzajú panelové radiátory. Elektrický bojler je nedostatočne výkonný a jeho skutočný 
stav bude posúdený dodatočne posúdený elektrikárom. 

4) Nájomca sa so stavom prenajímaného bytu oboznámil a dňom 6.3.2013 ho bez závad 
preberá do svojho užívania. 

5) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt uvedený v ods. 1 za účelom bývania s tromi 
maloletými deťmi, a to Adelou Dančekovou, Nelou Peťovou, Vladimírom Peťom a s bratom 
Igorom Devečkom. 



6) Nájomca Mgr. Svetlana Peťova, tri maloleté deti, a to Adela Dančeková, Nela Peťova, 
Vladimír Peťo a brat Igor Devečka majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné 
priestory chodby, schodišťa a dvora, ako aj používať plnenia, ktorých poskytovanie je 
spojené s užívaním bytu. 

II. 

Doba ná jmu 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

III. 
Výška nájomného 

1) Výška nájomného sa určila podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
Republiky z 1.12.2011 č. Ol/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 
z 23.4.2008 č. Ol/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25.9.2008 
č. 02/R/2008. 

2) Za užívanie predmetu nájmu uvedeného v bode I. tejto zmluvy bude nájomca platiť 
prenajímateľovi nájomné vo výške 48 € mesačne. 

IV. 
Úhrada za služby spojené za užívanie bytových priestorov 

1) Nájomca si na vlastné náklady zabezpečí vykurovanie prenajatých priestorov, uhrádza 
poplatky za dodávku elektrickej energie, vodné stočené, odvoz komunálneho odpadu ako aj 
ostatné služby súvisiace s užívaním predmetu nájmu. 

2) Prenajímateľ svojím podpisom na tejto zmluve dáva nájomcovi svoj súhlas na 
uzatvorenie zmluvy o dodávke elektrickej energie a vody a zároveň sa zaväzuje poskytnúť 
nájomcovi všetku potrebnú súčinnosť pri uzatváraní týchto zmlúv. 

V. 
Splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia 

1) Ročné nájomné podľa bodu III. tejto zmluvy v sume 576,06 € bude nájomca platiť 
prenajímateľovi mesačne vo výške 48 €, vždy najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca 
v hotovosti do pokladne prenajímateľa. 

2) Za deň úhrady sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet prenajímateľa. 

3) Za meškanie s úhradou faktúr zaplatí nájomca prenajímateľovi úrok z omeškania 
v dohodnutej výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4) Ak sa počas platnosti nájomnej zmluvy zmenia východiskové podklady ( opatrenia 
Ministerstva financií SR a ceny energií) pre určenie nájomného (zmeny vstupov 
u prenajímateľa, zmeny na strane nájomcu), má prenajímateľ právo požadovať a nájomca 



povinnosť pristúpiť na zodpovedajúcu úpravu tejto zmluvy s účinnosťou odo dňa, kedy 
takého zmeny nastali. 

VI. 
Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa 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 užívať byt aj právo užívať spoločné priestory budovy. 

3) Nájomca sa zaväzuje, že závady a poškodenia, ktoré v byte spôsobí, uhradí v plnej 
výške. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu 
poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu. 

4) Nájomca sa zaväzuje, že nebude v byte vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy 
bez predchádzajúceho 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 upozornení nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od 
nájomcu náhradu. 

7) Nájomca nie je oprávnený uskutočniť akúkoľvek dispozíciu s bytom (výmena bytu, 
prenechanie časti bytu, podnájom bytu, prijatie ďalších osôb do bytu a pod.) bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

8) Nájomca je povinný, v prípade, že dôjde ku zmene okolností rozhodujúcich pre výšku 
nájomného a úhrad za služby, tieto bezodkladne oznámiť prenajímateľovi. Výška nájomného 
a úhrad za služby sa v tomto prípade zmení od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po príslušnej 
zmene. 

9) Nájomca je povinný umožniť prístup prenajímateľovi do bytu s cieľom 
prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných podmienok. 

10) Nájomca je povinný ku dňu zániku nájmu bytu tento odovzdať prenajímateľovi 
vyprataný a v riadnom stave (hygienicky vybielený) s prihliadnutím na obvyklú amortizáciu. 

11) Nájomca berie na vedomie právo prenajímateľa na odstúpenie nájomnej zmluvy, ak 
napriek jeho písomnej výstrahe bude prenajatý byt užívať, resp. trpieť jeho užívanie takým 
spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo, že mu hrozí značná škoda. 

12) Nájomca zodpovedá za plnenie 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 tomu, aby nedošlo k vzniku požiaru alebo inej 
havárii. 



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

14) Prenajímateľ sa zaväzuje, že stavebné úpravy a iné podstatné zmeny v byte bude 
vykonávať iba so súhlasom nájomcu. Tento súhlas môže nájomca odoprieť iba z vážnych 
dôvodov. Ak takéto úpravy bude prenajímateľ povinný vykonať na príkaz príslušného orgánu 
štátnej správy, nájomca sä zaväzuje, že ich vykonanie bezodkladne umožní. 

1) Nájom prenajatých priestorov podľa tejto zmluvy zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení nájomnej zmluvy, 
b) odstúpením od zmluvy prenajímateľom kedykoľvek, ak nájomca napriek písomnej 

výstrahe užíva predmet nájmu alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu takým spôsobom, že 
prenajímateľovi vzniká škoda, alebo že mu hrozí značná škoda, alebo ak nájomca nezaplatí 
splatné nájomné ani do troch mesiacov jeho splatnosti, 

c) 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 lehota je 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) Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným obidvoma 
zmluvnými stranami. 

4) Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 
Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5) Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží dve 
vyhodnotenia a nájomca jedno vyhotovenie. 

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

7) Neoddeliteľnou súčasťou tejto nájomnej zmluvy je evidenčný list pre výpočet úhrady 
za užívanie bytu. 

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

V Liptovských Revúcach 6.3.2013 

VIL 
Záverečné ustanovenia 

nájomca 



t 

Obec Liptovské Revúce 
Obecný úrad, 034 74 Liptovské Revúce 

Evidenčný list pre výpočet úhrady za užívanie bytu 

Meno užívateľa bytu: Mgr. Svetlana Peťovi Začiatok nájmu: Spôsob platby: hotovosť 
Obec, ulica: Liptovské Revúce, S t r e d n á H ^ Dom č. orientačné: Konštsymbol: 308 
Dátum narodenia: 6.2.1976 Dom č.súpisné: 231 Variab.symbol: 

[ Čisto účtu nájomcu: I Číslo účtu bytového hospodárstva UMB: 

I. ÚDAJE 0 BYTE 
Kategória: II. Vykurovanie: konvektory Počet izieb 4 WC ano 
Podlažie: 2 Výťah: nie Výška miestn. 2.64 Kúpelňa a no 

II. VÝMERA BYTU 
Obytná plocha: Vedľajšia plocha: Ostatné miestnosti: Podlahová plocha: 
1.miestnosť 18,20 m2 kuch. do12m2 8,70 m2 kúpelňa 2,10 m2 vykurovanie-byt m2 
2. miestnosť 15,10 m2 predsieň 5,70 m2 WC 0,99 m2 podiel na spol.priest. % 
3. miestnosť 8,60 m2 neobytná hala 0,00 m2 
4. miestnosť 7,99 m2 komora 0,00 m2 Mimo bytu: 
Kuchyňa nad 12m2 0,00 m2 Pivnica 3,80 m2 
Spolu: 49,89 m2 Spolu: 14,40 m2 Spolu: 6,89 m2 

III. SPOLUBÝVAJÚCI 
Počet členov domácnosti celkom: 6 

IV. ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIE BYTU ročne v zmysle 
opatrenia MF SR z 23.4.2008 č. 01/R/2008 a v zmysle uznesenia č. 
45/2012 za zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 
špajze, pivnice, hyg.zariadenia, 
rozvody el.energie a vody, 
kanalizačné rozvody 142,86 EUR 

IV. ZNÍŽENIE ZA CHÝBAJÚCE ZÁKLADNE PREV. ZARIADENIE BYTU ročne 
v zmysle opatrenia MF SR z 23.4.2008 č. 01/R/2008 a v zmysle uznesenia č. 45/2012 
za zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 
špajza, špajzová skriňa 0,00 EUR 
pivnica 0 EUR 
ROČNÉ ZNÍŽENIE CELKOM 0,00 EUR 

V. OSTATNÉ ZARIADENIE A VYBAVENIE BYTU mesačne 
v zmysle opatrenia MF SR z 23.4.2008 č. 01/R/2008 a v zmysle 
uznesenia č. 45/2012 za zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 
kuch. linka 0,99 EUR 
sporák 0,00 EUR 
ostatné zariadenie a vybavenie 0,00 EUR 
OSTATNE ZAR. A VYBAV. BYTU CELKOM 0,99 EUR 

VI. CENA NAJMÚ PODĽA VEĽKOSTI PODLAHOVEJ PLOCHY mesačne 
v zmysle opatrenia MF SR z 23.4.2008 č. 01/R/2008 a v zmysle uznesenia 
č. 45/2012 za zasadnutia Obecného zastupiteľská: 
sadzbaza1m2obyt.pl. 0,60 nájom za obyt. plochu 29,93 EUR 
sadzbaza1m2ved.pl. 0,36 nájom za ved.plochu 5,18 EUR 

NÁJOM ZA PLOCHU CELKOM 35,19 EUR 

VII. ROCNA ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTU ZÁKLADNE NÁJOMNÉ VIII. CELKOVÁ MESAČNÁ ÚHRADA ZA BYT 

nájom za obyt.plochu 359,16 EUR základné mesačné nájomné 48,00 EUR 
nájom za ved.plochu 62,16 EUR záloha za UK 0,00 EUR 
sadzba za zákl. prevádzkové zariadenie 142,86 EUR záloha za TUV 0,00 EUR 
bytu 

0,00 EUR zníženie za chýbajúce zákl. prev. zari. bytu 0,00 EUR záloha za vodu 0,00 EUR 
ostatné zariadenie a vybavenie bytu 11,88 EUR záloha za el. energiu 0,00 EUR ostatné zariadenie a vybavenie bytu 

záloha za výťah 0,00 EUR 

záloha za STA 0,00 EUR 

záloha za upratovanie a údržbu 0,00 EUR 

záloha za správu a prevádzku BH 0,00 EUR 

ROČNÁ ÚHRADA ZÁKL. NÁJOMNÉHO 576,06 EUR MESAČNÁ ÚHRADA CELKOM 48,00 EUR 

Dátum platnosti: 6.3.2013 Dátum: 6.3.2013 

http://sadzbaza1m2obyt.pl
http://sadzbaza1m2ved.pl

