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ZMLUVA O NAJME NEHNUTELNOSTI
uzavretá v zmysle § ó63 a nasl. Občianskeho zákonníka

doleuvedeného dňa medzi zmluvnými stranami :

ZMLUVNÉ STRANY :

Prenajímatel' :
Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra, Slovenská republika,

zast. riaditelkou školy : PaedDr, Bibiána Fitalová

(dblej len,, prenaj í mate ť " )

a

Nájomca :

Bc. Andrej Hudec, nar. l7.09,1998, bytom 0l8 52 Pruské č. l85, čop: EE813 725, št. občan SR

(ďalej len ,,nájomca")

(d'alej spolu len ,zmluvné strany")

za nasledovných podmienok :

L
Predmet a účel nájmu

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

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

3. Predmetom nájmuje intemátna izba č. l19, pozostávajúca zjednej obývacej izby, kúpelhi a
sprchovacieho kútu, toalety a vstupnej miestnosti so všetkým, čo k nej patrí.



l)

2)

3)

4)

II.

Doba nájmu, prevzatie predmetu nájmu

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

Nájom nehnutel'nosti popísanej v člrinku I., ods, l až 3 tejto zmluvy sa dojednáva na dobu
určitú poěnúc dňom 2,9.2022 a končiac dňom 30.6.2023.

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.

Nájomca je povinný po skončení nájmu užívanú nehnutelhosť vypratať a odovzdať kl'uče
zodpovednej osobe,

m.
Výška nájonného, splatnost'a spósob platenia

Zmluvné strany §a dohodli na výške nájomného za predmetnú nehnutelhosť v celkovej sume
80,- Et R mesačne (slovom: osemdesiat eur mesačne), ktoru sumu je nájomca povinný
lhrádzať prenajímatelbvi za každý kalendárny mesiac vopred vždy do 15, dňa príslušného
mesiaca.

Zamestnanec (nájomca) súhlasí, že za týmto účelom mu budú vykonávané v zmysle
ust. § l 3 1 a nasl , Zíkonníka práce nážky zo mzdy až do skoněenia zmluvného
vzťahu, resp. až do splatenia všetkých nákladov spojených s poskytovaním
ubytovania,

Zamestnanec (nájomca) tiež súhlasí, že rozsah a výšku zrážok určí zamestnávatel' na
zaklade platnej zínluvy o nájme uzatvoíenej medzi zamestnávateťom
a zamestnancom, resp. na zaklade iných právnych predpisov, ktorými sú zmluvné
strany viazané.

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že prvé dve mesaěné splátky za nájomné budú
ztazené prvou nážkou zo mzdy. Nasledujice nážky zo mzdy budú vykonávané za
nájomné na mesiac vopred. O poslednej zrážke zo mzdy, resp. o skoněení zréžpk zo
mzdy bude zamestnanec upovedomený.

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

l)

z)

3)

4)

5)
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ry.
PráYa a poYinno§ti zmluvných §trán

l) Nájomca je povinný užívať prenaja|ý priestor len na dohodnubý účel nájmu.

2) 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.

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

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

dm vznikne.

5) Nájomca nie je oprávnený vykonať akékol'vek stavebné úpravy.

6) Nájomca je povinný poskytnúť prenajímatelbvi v súvislosti s výkonom opráv, na ktoných
vykonanie je prenajímateť povinný, potrebnú súěinnosť, najmá je povinný sprístupniť mu v
nevyhnutnej miere predmet nájmu.

7) Nájomca sd zav'dzuje uhradiť všetky škody na majetku prenajímatel'a, ktoré vzniknú
ddsledkom prevádzky nájomcu alebo inou jeho činnosťou. Nájomca berie na vedomie, že
tejto zodpovednosti sa nemóže zbaviť, pokial' nepreukáže, že škoda nevmikla následkom
jeho prevádzky.

8) Nájomca berie na vedomie a súhlasí s bým, že pisomnosti býkajúce sa nájomného vďahu
podlh tejto zmluly doručené poštou sa pokladajú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, i
keď áto ásielka bude prenajímatel'ovi poštou vrátená ako ásielka nájomcom neprevzatá.
Obdobne to platí pri doručovaní poštových ásielok prenajímatelbm. Zmluvné strany sa
dohodli, že uvedené písomnosti zo strany nájomcu budú doručované na vyššie uvedené
adresy účastníkov zmluvy.

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

l0) Prenajímatel' je povinný udržiavať predmet nájmu v stave spósobilom na užívanie, tým nie sú
dotknuté povinnosti nájomcu.

v,
Skončenie nájmu

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

2) Nájomný vďah podlb tejto zmluvy sa móže skončiť:

a. výpovedbu prenajímatel'a alebo nájomcu pri podstatnom porušení dohodnu!y'ch
podmienok nájmu, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy. Výpovedná lehotaje tri mesiace a
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