
ZMLWA O NÁJME NEHNUTELNOSTÍ
uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

doleuvedeného dňa medzi zmluvnými stranami :

ZMLUVNE STRANY :

Prenajímatel' :

Spojená škola, Slančíkovej 2,950 50 Nitra, Slovenská republika,
zast. riaditeťom školy : Ing. Libor Kabát, PhD.

(d'alej len,, prenaj ímate ť " )

a

Nájomca :

Meno a priezvisko: Športový kIub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra, Slančíkovej 2,

950 50 Nitra , IČo: 36 l l l 597, zasí. Mgr. Zlata Maniačková

(d'alej len,, nájomca " )

(dblej spolu len ,,zmluvné strany")

za nasledovných podmienok :

I.

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímatel'je správnom nehnutelhostí v katastrálnom území Chrenová, obec Nitra, okes
Nitra, kíoré sú vedené v katastri nehnutelhostí, Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor na
liste vlastnícwa 707, ako stavba - budova intemátu súpisné číslo 600.

2. Intemát sa nachádzaj na ulici Slančíkovej číslo 600/2 v Nitre.
- V Prístavbe internátu sú okrem iného umiestnené aj byové priestory - byové jednotky, ktoré

splňajú,,len" ákladné potreby pre bývanie. Aj v tomto prípade tu exisfujú dóvody hodné
osobitného zretelb na zníženie výšky nájomného. Celková výmera tohto bytuje 50,33 m2.



l)

2)

3)

4)

il.
Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu

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

Nájom nehnutel'nosti popísanej v článku I., ods. l až 3 tejto mrluvy sa dojednáva na dobu
určitú počnúc dňom 01,06.2022 a končiac dňom 3 1.08.2022.

Nájomca podpísaním tejto zmluvy powrdzuje, že predmet nájmu je užívaniaschopný a preberá
ho na dohodnutý účel nájmu, tj. za účelom bývania. Nájomca svojim podpisom zároveň
potvrdzuje, že bol podrobne obomámený s predmetom nájmu (bytovou jednotkou). 4)

Nájomca je povinný po skoněení nájmu užívanú nehnutelhosť yypratať a odovzdať kl'uče
zodpovednej osobe.

ilI.
Výška nájomného, splatnost' a spdsob platenia

Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného za predmetnú nehnutel'nosť v celkovej sume
200,- EUR mesačne (slovom: dvesto eur mesačne), z toho by: l90,- € + používanie
práčovne l0,- EUR, ktorú sumu je nájomca povinný uhrádzať prenajímatelbvi za každý
kalendámy mesiac vždy do desiateho dňa príslušného mesiaca.

Výška mesačného nájomného zahíňa aj spotrebu energií a to plyn, vodné, stočné, elektrickú
energiu, odvoz smetí (komunálny odpad), kúrenie, používanie práčovne.

Spósob platby nájomného si zmluvné strany určia po vzájomnej dohode.

ry.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca je povinný užívať prenajatý priestor len na dohodnutý úěel nájmu.

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

Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímatel'ovi potrebu opráv, ktoré
má tento vykonať a umožniť ich lykonanie. Taktiež je povinný bez zb}točného odkladu
oznámiť prenajímatelbvi akúkol'vek škodu, ktorá vznikne a v prípade hrozby vmiku škody
tejto zabrániť.

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

Nájomca nie je oprávnený vykonať akékol'vek stavebné úpravy byu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímatelh. V prípade súhlasu prenajímatel'a s vykonaním stavebných
úprav sa móžu zmluvné strany dohodnúť, v akom pomere budú stavebné úpravy financované
prenajímatelbm a v akom nájomcom.

Ak nájomca vynaložil na predmet nájmu náklady pri oprave, na ktoru je povinný
prenajímatel', má nárok na náhradu t}chto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom
prenajímatel'a, alebo ak prenajímatel' bez zbytočného odkladu opravu nevykonal alebo
nezabezpečil, hoci sa mu omámila jej potreba.

Nájomca je povinný posky,tnúť prenajímatelbvi v súvislosti s výkonom opráv, na ktorých
vykonanie je prenajímatel' povinný, potrebnú súčinnos{ najmá je povinný sprístupniť mu v
nevyhnutnej miere predmet nájmu,

l)

2)

3)

l)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

2



8) Nájomca sa zavázuje uhradiť všetky škody na majetku prenajímatel'a, 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 rým, že písomnosti fýkajúce sa nájomného vďahu
podl'a tejto zmluvy doručené poštou sa pokladajú za doručené priamo dojeho vlastných ruk, i
ked'táto zásielka bude prenajímatelbvi poštou vrátená ako ásielka nájomcom nepíevzAtá.
Obdobne to platí pri doručovaní poštových zásielok prenajímatelbm. Zmluvné strany sa
dohodli, že uvedené písomnosti zo strany nájomcu budú doručované na vyššie uvedené
adresy účastníkov zmluvy.

l0) Nájomca je povinný oznámiť prenajímatelbvi bez zbytočného odkladu akékol'vek zmeny
fýkajúce sa jeho adresy.

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

l2) Prenajímatel'si vyhradzuje právo na obsadenie.

v.
Skončenie nájmu

l) Náj,o1n stončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal.

2) Nájomný vďah podl'a tejto zmluvy sa móže skončiť:
a. v,.ýpoved'ou prenajímatel'a alebo nájomcu pri podstatnom porušení dohodnutých

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

b. okamžiťým zrušením nájomného pomeru pri nezaplatení mesačnej výšky nájomného
za dva po sebe idúce kalendáme mesiace.

3) V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave v akom ho
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že nájomca vykoná na predm€te
nájmu stavebné úpravy so súhlasom prenajímatel'a nie je tieto povinný pri skončení nájmu
odstraňovať, pokial'si prenajímatel' pri udelení súhlasu na vykonanie úprav nevyhradil ich
odstránenie. Rovnako tak nájomca nie je povinný pri skončení nájmu odstraňovať dósledky
ěinností, na ktorých vykonanie dal prenajímatel' súhlas pri uzavretí tejto zmluvy.

4) V prípade, ak bola zmluva uzavretá na dobu urěitú a nájomca má záujem o predÍženie na
ďalšie obdobie, je potrebné spísať žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu
pre prenajímatel'a.

l)

vI.
záverečné ustanovenia

Prenajímatel'sa s nájomcom dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Akékol'vek zmeny
a dodatky k zmluve sa musia vykonať vo forme písomného, ěíslovaného dodatku.
Táto zmluva sa v neupravených otázkach spravuje príslušnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky a to najmá Občianskym a Obchodným zákonníkom.
Zmluva nadobúda pletnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a
prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej, važnej a ničím neobmedzenej vóle, na znak
ěohoju podpisujú.
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