
NÁJOMNÁ ZMLUVA 
č.: 7/83/2011 na byt 

uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a ostatných platných 
právnych predpisov, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt do užívania za nájomné. 

Prenajíma tel': 

IČO: 
Sídlo: 
a 

Mesto Sered' 
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta 
306169 
Námestie Republiky 1176/10,926 Ol Sereď 

Nájomca: Emília Bahúlová, rod. Šandorová, nar. 
Trvalé bydlisko: Sereď, Garbiarska 51 /56 

Jozef Bah útl, nar. 
Trvalé bydlisko: Sereď, Garbiarska 51/56 

Predmetom nájomnej zmluvy je prenechanie bytu nachádzajúceho sa v Seredi, na ulici: 
Garbiarska č. p.: 51 č. or.: 56 č. bytu: 77 do užívania nájomcovi za nájomné. 

Prenajímaný sa skladá z 3 izieb a príslušenstva. Popis bytu a príslušenstva obsahuje 
evidenčný list, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto nájomnej zmluvy. Výšku nájomného a 
výšku úhrady za služby spojené s užívaním bytov stanovuje evidenčný list. 

Nájomca bytu bude platiť nájomné a úhradu za služby spojené s jeho užívaním Mestskému 
bytovému podniku Sereď spol. s r.o., Legionátska ul. 1127, Sereď, začínajúc dňom: 
01.12.2011. 

Nájomné a úlu·ada za plnenia spojené s užívaním bytu sa platí za bežný mesiac a to 
najneskôr do 25. dňa bežného mesiaca. Ak nájomca bytu nezaplatí nájomné alebo úlu·adu za 
plnenia do 5 dní po jeho splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania 
a Mestský bytový podnik spol. s r.o. Sereď v zastúpení prenajímateľa, je oprávnený tieto 
poplatky z omeškania vymáhať. Práva a povinnosti z nájmu bytu, ako aj nájomné a úhrady za 
plnenia poskytované s užívaním bytu upravuje Občiansky zákonník § 687 až § 699. Práva a 
povinnosti vlastníka - prenajímateľa v zmysle citovaného zákona vykonáva Mestský bytový 
podnik spol. s r.o. Sereď, na základe Zmluvy o výkone správy. Prenajatý byt alebo jeho časť, 
možno preneehať do podnájmu inému na čas, určený v zmluve o podnájme, len so súhRasom 
prenajímat(~I'a. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok výpoveď z bytu zo strany 
prenajímateľa. 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.12.2011. Skutočnosti rozhodujúce pre zánik 
nájmu bytu upravuje§ 710 a§ 711 Občianskeho zákonníka. 

Nájomca dáva súhlas prenajímateľovi ako i správcovi bytov na spracovanie údajov v tejto 
zmluve uvedených za účelom uplatnenia právnych nárokov zmluvných strán a vedenie 
evidencie nájomných zmlúv (zákon 428/2002 Z.z.). Odvolanie súhlasu je možné podať 
kedykoľvek písomnou formou a platí od prvého dňa nasledujúceho mesiaca ako bol súhlas 
odvolaný. 



Nájomná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia: nájomca, 
prenajímateľ, správca bytov. 

,, 
Zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

Zmluva je v súlade s ustanoveni · 'ili 5a zá ona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v men{ neskorlí.oh preďpiso·v Z\'erejňovanou zmluvou a v zmysle ustanovení § 47a Občia11$keho zákonníka nadobúdá účmn sť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Prílohy : Evidenčný list 

V Seredi, dťla: 23.11.2011 

.. ;l. + ···· ·~ •• • •• ·l •• r..;:-; ~ - ';-••.. ·..• l .l 

nájomcovia ln.g ·a 1 . in Tmndny 1 
primátor mesta 



E V I D E N Č N Ý 

UŽÍVATEĽ Bahúlová Emília 
Bahúl Jozef 

L I S T 

ADRESA 92601 Sereď, Garbiarska 
Číslo domu: 0051056 Číslo bytu: 77 

PRE VÝPOČET ÚHRADY ZA UŽÍVANIE BYTU 

51/56 

Spos.plat.: 804 06536 40 Ink.číslo 8040165303 

I. ÚDAJE o BYTE 

Kategória: l 
Podlažie 7 

Vykurovanie:ustredne kurenie Výška miestností: 2 . 65 

II. V Ý ME RA 

OBYTNÁ PLOCHA 

l.miest. 18.35 m2 
2.miest. 13.21 m2 
3.miest. 8.22 m2 
4 .miest. 0.00 m2 
5.miest. 0.00 m2 
6 .miest. 0.00 m2 
Obyt . kuch . 0.00 m2 

CELKOM 39.78 m2 

III. s PO LUB Ý 

Vzťah 

syn(dcera) 
syn(dcera) 

BYT U 

VEDĽAJŠIA PLOCHA 

Kuchyňa 8.14 m2 
Neob.kuch. 0.00 m2 
Predsieň 7.36 m2 
Hala 0.00 m2 
Komora 0.00 m2 
Rezerva l 0.00 m2 

15 .50 m2 

VA JÚ c I 

Meno 
Caková Emília 
Cako Viliam 

Počet členov domácnosti celkom: 4 

VI. ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTU 

ZÁKLADNÉ NÁJOMNÉ 

ROČNÁ ÚHRADA 300.74 Eur 
MESAČNÁ ÚHRADA 25.06 Eur 

CELKOVÁ MESAČNÁ ÚHRADA 135.73 Eur 
4089.00 Sk 

Dátum platnosti od 28/11/2011 

OSTATNÉ MIESTNOSTI PODLAHOVÁ PLOCHA 

Kúpelňa 3.10 m2 VYKUROVANIE 
wc l. 06 m2 59.44 m2 

OBYTNÁ+VEDĽ. 
55. 28 m2 

MIMO BYTU CELKOVÁ 
Pivnica l. 44 m2 59.44 m2 

5.60 m2 

ZÁLOHY ZA SLUŽBY 

Teplo na vykurovanie 48.32 Eur 
Tep l o na ohrev TÚV 24 .7 3 Eur 
Vodné a stočné 26. 36 Eur 
Výťah 4.05 Eur 
Osvetlenie spol.priestorov 0.80 Eur 
Odpad 6 . 08 Eur 
Dažďová voda 0.33 Eur 

, Konverzný kurz: 30. 1260 S k/ Eur 

Dátum spracovania : 28 / 11 / 2011 

l 

l 
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GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: GBl!IJI 
Ob o: s,ERE0 
Ka . ú.zeml : Sereď 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 18.03.2013 
Čas vyhotovenia: 12:20:28 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4037 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 
3063/95 1251 Zastavané plochy a 15 1 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

51 3063/95 9 bytový dom 
Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh chn. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Byt 

Vchod: 56 6. p. Bytč. 77 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
173 MESTO Sereď, Slovensko 

IČO: 

-------------

86 /10000 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 
Titul nadobudnutia Z 2421/06-Žiadost' č.5535/2006 z 9.8.2006 o zápis bytov do LV-v.z.913/06 
Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 

Nebytový pries!~! __ 
Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
12- Iný nebytový priE~stor 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu : 16.03.2013 



ČASŤC: ŤARCHY 
Por. č.: 

173 Z UStl/ t t. M ili.ltý by.g;yf'!Podn Sereď, spot. &• r.o .• L.egla~ 1 zr, !126 01 Sereď; léo; 34138 561-Zllt~dost' 
(i. 23.CJi14J.2.012: z 22.3.2012 o dpi&! ' ložného prh11 ~ rproapec:h mtla1llyC~ rvluinilkov bytov .dk na 
~ - _ p ~urt~ b~1 _ cleh pOhV.d.l.wk v zmysl& §i Hi!HkODaJ ·ó. 18.211fl93ú o 'filU ·~ llyt:Qi _ ~ nvb)r zy i~b 

t~ stoi'OV '1 Zin!JRÍ ne&l:r;or.§.'lcl!l, p~dpisov na rielky b!;' y a bytové ptl Billlry ~t - -nj, n11 Is v . tflktvíll ~ e.z. 
391112 

Iné údaje: 

30 Z 851109- EÚ Galanta, JUDr. Peter Urbánek- Žiadosť o zrušenie exekučného záložného práva č. EX 166103 z 
10.3.2009 "č.z. 368109 

30 Z 4324/09 .. EÚ Bratislava, JUDr. P. Bad'ura- Príkaz na zrušenie exekučného záložného práva na nehnutel'nost' 
pod č. EX 325102 zo dňa 8.12.2009- č.z. 1236109 

30 Z 3584110 .. EÚ Senica, V. Podešla- Žiadost' o výmaz exekučného záložného práva pod č. EX 149/02 zo dňa 
24.8.2010 "č.z. 917/10 

101 Z 2104107 -Mesto Sereď č.461412007 -Potvrdenie a žiadost' o výmaz záložného práva-v .z.1 025107 
212 Z 2385/10 .. ARTKONTI, s.r.o., Modrová, IČO: 36 705 438- Kvitavcia z 1.6.2010- č.z. 648110 
221 X2 283109- SK Galanta· Protokol o oprave chyby v KO zo dňa 18.11.2009- č.z.1172109 
223 X2 284109 .. SK Galanta- Protokol o oprave chyby v KO zo dňa 18.11.2009- č.z. 1171/09 
223 R 650/12 - Žiadosť z 12.12.2012 o zmenu priezviska v operáte KN - č.z. 249113 
230 Z 3847110- UniCredit Bank, a.s., Bratislava- Žiadost' o výmaz záložného práva pod č. V 1800/04 zo dňa 22.9.2010 

- č.z. 105411 o 
232 R 63112- Žiadost' zo dňa 6.2.2012 o zmenu osobných údajov v operáte KN- č.z. 459/12 
241 R 328111 -Žiadosť z 1.8.2011 o opravu adresy trvalého pobytu v operáte KN- č.z. 956111 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 
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