
q1

ZMLUVA O NÁJME NEHNUTELNOSTÍ

uzawetá v znysle § 663 a nasl. Občianskeho zakonníka

medzi zmluvnými stranami :

ZMLUVNÉ STRANY:

Prenajímateť :

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

zastúpená riaditel'kou školy : PaedDr. Bibiárra Fitalová

(ďalej len,,prenajímateť")

a

Nájomca :

Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Hegedůšová

Dátum narodeni a: 25.07 .1980

Rodné ěíslo: 805725167 L3

Trvale bytom: 936 0l Šahy - Sevemá č, 7

(ďalej len ,,nájomca")

(ďalej spolu len ,,zmluvné strany")

za nasledovných podmienok :

L
Predmet a účel nájmu

l . Prenajímateť je správcom nehnuteťností v katastrálnom území Chrenová, obec Nitra,
okres Nitr4 ktoré sú vedené v katastri nehnuteťností, Okresným úradom Nitra,
katastrálny odbor na liste vlastníctva 707, ako stavba - budova intemátu súpisné číslo
600,

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

3. V pdstavbe intemátu sú okrem iného umiestnené aj bytové priestory - bytové jednotky
(byty) so základným vybavením, inžinierskymi sieťami a ostatným príslušenstvom.



1)

2)

3)

4)

5)

Technický opis bytu:
WC: rozmery: 1,45m x 0,90m = 1,3 l m2
Kúpel'ňa: rozmery: 1,50m x 2,80m: 4,20 m2
Chodba: rozmery: 1,10m x 3,75m= 4,13 m2
Kuchyňa: rozmery: 3,50m x 2,05m = 7,18 m2
Obývacia ízba: rozmery:3,50m x 2,85m = 9,98 m2
Celková qímera bytu je 26,80 m2.

Ďalej vedený aj ako byt, prípadne bytovájednotka.

il.
Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu

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

Nájom nebnuteťnosti popísanej v článku I., ods. 1 až 3 tejto zmluvy sa dojednáva na
dobu urěitu poěnúc dňom1.9,2022 a koněiac dňom 31.8.2023.
Nájomca podpísaním tejto zmluvy pofwdzuje, že predmet nájmu je rtžívaniaschopný a
preberá ho na dohodnutý účel nájmu, tj, za účelom bývania. Nájomca svojim
podpisom zriroveň potvrdzuje, že bol podrobne obomámený s predmetom nájmu.
Prenajímateť zároveň súhlasí, aby nájomca odovzdaný predmet nájmu začal užívať,
resp. pokračoval v užívaní bytu od l ,9.2022.

Nájomca je povinný po skoněení nájmu užívanú nehnutelhost' vypratať a odovzdať
kl'uče zodpovednej osobe.

1)

ilI.
Výška nájomného, splrtnost' a sp6sob plaúenia

Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného za predmetnú nehnutel'nosť v sume
120r- EUR mesačne (slovom jednostodvadsať eur mesačne), kíoru sumu je nájomca
povinný uhrádzať prenajímatel'ovi za kůdý kalendámy mesiac vopred vždy do l5, dňa
prísIušného mesiaca.
Zamestnanec (nájomca) súhlasí, že za týmto účelom mu budú lykonávané v zmysle
ust. § 131 a nasl. Zákonníka práce zrážky zo mzdy až do skončenia zmluvného
vďahu, resp. až do splatenia všetkých niikladov spojených s poskytovanim
ubyovania.
Zamestnanec (nájomca) tiež súhlasí, že rozsah a výšku zrážok určí zamestnávateť na
základe platnej zmluvy o nájme uzatvorenej medzi zamestnávatel'om
a zamestnancom, resp, na základe iných právnych predpisov, ktorými sú zmluvné
strany viazané.
Zmluvné §trany sa týmto dohodli, že prvé dve mesačné splátky za nájomné budú
nazené prvol zrážkolt zo mzdy. Nasledujúce nážky zo mzdy budri yykonávané za
nájomné na mesiac vopred, O poslednej ztážke zo mzdy, resp. o skončen1 zrážok zo
mzdy bude zamestnanec upovedomený.
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3)

4)
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5) Výška mesačného nájomného zahíňa aj spotrebu energií a to plyn, vodné, stoěné,

elektíickú energiu, odvoz smetí (komunálny odpad), kúrenie, používanie práčovne.

Iv.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Nájomca je povinný užívať prenajatý priestor len na dohodnutý účel nájmu.

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

3) Nájomca je povinný bez zbyočného odkladu oznámit' prenajímateťovi potrebu opráv,
ktoré má tento vykonat'a umožniť ich vykonanie. Taktiež je povinný bez zbytočného
odkladu oznámiť prenajímateťovi akúkol'vek škodu, ktorá vznikne a v prípade

hrozby vzniku škody tejto zabréniť.

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

5) Nájomca nie je oprávnený vykonať akékoťvek stavebné úpravy bltu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateťa, V prípade súhlasu prenajímatel'a
s vykonaním stavebných úprav sa móžu zmluvné strany dohodnúť, v akom pomere
budú stavebné úpravy financované prenajímateťom a v akom nájomcom.

6) Ak nájomca vynaložil na predmet nájmu náklady pri oprave, na ktoru je povinný
prenajímatel', má nárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so

súhlasom prenajímatel'a, alebo ak prenajímateť bez zbltočného odkladu opravu
nelykonal alebo nezabezpečil, hoci sa mu oznámila jej potreba.

7) Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateťovi v súvislosti s výkonom opráv, na
ktorých vykonanie je prenajímatel' povinný, potrebnú súčinnosť, najmá je povinný
sprístupniť mu v nevyhnutnej miere predmet nájmu.

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

9) Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosti týkajúce sa nájomného
vzťahu podl'a tejto zmlulry doručené poštou sa pokladajú za doruěené priamo do jeho
vlastných ruk, i keď táto zasielka bude prenajímateťovi poštou vrátená ako zásielka
nájomcom neprevzatá. Obdobne to platí pri doručovaní poštových zásielok
prenajímateťom. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené písomnosti zo strany
nájomcu budú doručované na vyššie uvedené adresy účastníkov zmlulry.

l0)Nájomca je povinný oznámiť prenajímateťovi bez zbytoěného odkladu akékol'vek
zmeny týkajúce sa jeho adresy.

l1) Prenajímateť je povinný udržiavat' predmet nájmu v stave spósobilom na užívanie,
tým nie sú dotknuté povinnosti nájomcu,




