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ZMLUVA O NÁJME NEHNUTELNOSTi
uzavretá v zmy§le § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

doleuvedeného dňa medzi zmluvnými stranami :

ZMLUVNÉ STRANY:

Prenajímatel' :

Spojená škola, Slaněíkovej 2, 950 50 Nitra, Slovenská republika,

zastúpená riaditeťkou školy : PaedDr, Bibiá,rra Fitalová

(d'alej len,, prenaj ímate ť " )

a

Nájomca :

1 . Mgr. Eva Stůmpelová, nar. 29.05.1968,
trvale byom 949 01 Nitra - Javorová 639/3
št. občianka SR

(dblej len ,,nájomca")

(dblej spolu len ,,zmlwné strany")

za nasledovných podmienok :

I.

Predmet a účel nájmu

l, Prenajímatel'je správcom nehnutelhostí v katastrálnom území Chrenová, obec Nitra, okres
Nitra, ktoré sú vedené v katastri nehnutelhostí, Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na
liste vlastníctva 707, ako stavba - budova intemátu súpisné číslo 600.

2. Intemát sa nachádzaj na ulici Slančíkovej číslo 600/2 v Nitre.

3. V prístavbe intemátu sú okem iného umiestnené priestory vhodné na ubytovanie.
Predmetom nájmu budú tieto priestory:
Izba o výmere 19,04 m2
a spoločné priestory: sprcha + WC, kuchyňa so všetkým, čo k nim patrí,



4. Prenajímatel' vyhovel žiadosti nájomcu, ktoný ho z rodinných dóvodov požiadal o poskyírutie
dočasného bývania.

IL
Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca preberá do svojho nájmu predmet nájmu popísaný
v článku I., ods. 2.

Nájom nehnutelhosti popísanej v ělánku I., ods. l až 3 tejto zrnluvy sa dojednáva na dobu
určitú poěnúc dňom 1.10.2022 a končiac dňom 31.8.2023,

Nájomca podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že predmet nájmu je užívaniaschopný a preberá
ho na dohodnutý účel nájmu, tj. za účelom bývania. Nájomca svojim podpisom ároveň
potvrdzuje, že bol podrobne obomámený s predmetom nájmu a berie na vedomie, žn zvyšná
časť bytových priestorov (ostatné izby) móže byť prenajímaná bez jeho súhlasu. Zároveň
týmto berie na vedomie, že kuchyňa a ostatné spoločné priestory sú v spoločnom užívaní.

Prenajímatel' si vyhradzuje právo na obsadenie zvyšných obývacích izieb v prípade
nevyhnutnej potreby.

Prenajímatel' súhlasí, aby nájomca odovzdaný predmet nájmu začal užívať od dohodnutého
dátumu, tj. od 1.10.2022, Prenajímatel' zároveň súhlasí, aby predmet nájmu užívali spolu
s nájomcom aj jeho blízke osoby a to dcéra: Nikola Sťahuliak Stiimpelová.

Nájomca je povinný po skončení nájmu uživanú nehnutelhosť qpratať a odovzdať kl'úče
zodpovednej osobe.

III.
Výška nájomného, splatnost'a sp6sob platenia

l) Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného za predmetnú nehnutelhosť v celkovej sume
2ó0,- € mesačne (slovom: dvestošesťdesiat eur mesačne), ktoru sumu je nájomca povinný
uhrádzať prenajímatel'ovi za kaLdý kalendámy mesiac vopred vždy do 15. dňa príslušného
mesiaca.

2) Zamestnalec (nájomca) súhlasí, že za týmto úěelom mu budú vykonávané v znysle
ust. § 131 a nasl. Zákonníka práce néLžky zo mzdy až do skoněenia zmluvného
vzt'ahu, resp. ť do splatenia všetkých nlákladov spojených s poskytovaním
ubytovania.

3) Zamestnanec (nájomca) tiež súhlasí, že rczsah a výšku zrrižok určí zamestnávateť na
ziklade platnej zmluvy o nájme uzatvoíenej medzi zamestnávaterom
a zamestnancom, resp. na základe iných právnych predpisov, ktorými sú zmluvné
strany viazané.

4) Zmhxné stíany sa týmto dohodli, že prvé dve mesačné splátky za nájomné budú
ztazené prvou zréůkou zo mzdy. Nasledujtce zrážky zo mzdy budú vykonávané za
nájomné na mesiac vopred. O poslednej zrážke zo mzdy, resp. o skončeni nážok m
mzdy bude zame stnaílec upovedomený.

5) Výška mesaěného nájomného zahíňa aj spotíebu energií ato plyn, vodné, stočné,
elektíickú energiu, odvoz smetí (komunálny odpad), kurenie, používanie práčovne.

l)

z)

3)

4)
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Iv,
Práva a povinnosti zmluvných strán

l ) Nájomca je povinný užívať prenajafý priestor len na dohodnut! účel nájmu.

2) Nájomca je povinný hradiť na vlastné náklady drobné opraly, obvyklé udržiavacie práce, ako
aj náklady vzniknuté neprimeraným užívaním priestorov nájomcom, alebo osobami, ktoré sa
s jeho súhlasom zdržiavajú.

3) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímatel'ovi potrebu opráv, ktoré
má tento lykonať a umožniť ich vykonanie, Taktiež je povinný bez zbyočného odkladu
oznámiť prenajímatelbvi akúkol'vek škodu, ktorá vzrrikne a v prípade hrozby vzniku škody
tejto zabrániť.

4) Pri nesplnení povinností uvedených v bode 3 tohto článku nájomca zodpovedá za škodu, ktorá
tým vznikne.

5) Nájomca nie je oprávnený vykonať akékol'vek stavebné úpraly bytu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímatel'a. V prípade súhlasu prenajímatelb s vykonaním stavebných
úprav sa m6žu zmluvné strany dohodnúť, v akom pomere budú stavebné úpravy financované
prenajímatelbm a v akom nájomcom.

ó) Ak nájomca vynaložil na predmet nájmu náklady pri oprave, na ktorú je povinný
prenajímatel', má nárok na náfiradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom
prenajímatelh, alebo ak prenajímatel' bez zbytočného odkladu opravu nevykonal alebo
nezabezpečil, hoci sa mu oznámilajej potreba.

7) Nájomca je povinný posky,tnúť prenajímatelbvi v súvislosti s výkonom opráv, na ktoných
vykonanie je prenajímatel' povinný, potrebnú súčinnosť, najmá je povinný sprístupniť mu v
nevyhnutnej miere predmet nájmu.

8) Nájomca sa zavli,zuje uhradiť všetky škody na majetku prenajímatelh, ktoré vzniknú
dósledkom prevádzky nájomcu alebo inou jeho činnosťou. Nájomca berie na vedomie, že
tejto zodpovednosti sa nemóže zbaviť, pokial' nepreukáže, že škoda nevznikla následkom
jeho prevádzky.,

9) Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosti týkajúce sa nájomného vďahu
podl'a tejto zmluvy doruěené poštou sa pokladajú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, i
keď táto ásielka bude prenajímatel'ovi poštou vrátená ako zásielka nájomcom n€prevzatá.
Obdobne to platí pri doruěovaní poštových zásielok prenajímatel'om. Zmluvné strany sa
dohodli, že uvedené písomnosti zo strany nájomcu budú doručované na vyššie uvedené
adresy účastníkov zmluvy.

10) Nájomca je povinný oznámiť prenajímatelbvi bez zby.toěného odkladu akékol'vek zmeny
lýkajúce sa jeho adresy.

l l) Prenajímatel'je povinný udržiavať predmet nájmu v stave spósobilom na užívanie, tým nie sú
dotknuté povinnosti nájomcu.

12) Prenajímatel' si vyhradzuje právo na prednostné obsadenie predmetu nájmu pre svojich
zamestnancov, tj. osoby v pracovnom, resp. v obdobnom pomere.

v.
Skončenie nájmu

l ) Nájom skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal.

2) Nájomný vďah podl'a tejto zmluvy sa móže skončiť:
a. výpovedbu prenajímatel'a alebo nájomcu pri podstatnom porušení dohodnu!ých

podmienok nájmu, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy. Výpovedná lehota je tri mesiace
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej l"ýpovede
protistrane,




