
NÁJOMNÁ ZMLUV A NA BYT 
č.: 457/2013 

uzatvorená v zmysle §685 a nasL- Občianskeho zákonníka 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

l. Prenajímateľ: Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie Republiky 1176110, 926 Ol Sereď 
Zastúpený: Ing. Martin Tomčányi- primátor mesta 
IČO: 306169 
(ďalej ako "prenaj ímatel"') 

a 

2. Nájomca: 

Trvale bytom: 
dátum narodenia: 
číslo OP: 

Mária Prokopová, rod. Hradecká 
Sereď, Kasárenská 1004/53 

(ďalej ako "nájomca") 

1. Prenajímateľ je vlastníkom: 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

a) bytu č.l nachádzajúceho S!;l prízemí vo vchode 53 v bytovom dome na ulici Kasárenská, 
v Seredi, , súpisné číslo l 004. Bytový dom je postavený na pozemku registra "C'' parcelné č. 
2395. Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
predstavuje 2933/10000. Byt je evidovaný v katastri nehnuteľností na Správe katastra Galanta, 
na liste vlastníctva č. 6044, katastrálne územie Sereď. 

Článok II 

Predmet zmluvy 

Predmetom Zmluvy je nájom bytu špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy, s ktorým je spojené aj 
užívanie spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu ( ďalej len predmet nájmu ). 

Článok III 

Účel nájmu 

1. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi Predmet nájmu za účelom uspokojenia bytovej potreby 
Nájomcu. 



2. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

Zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Článok IV 

Popis a rozloha Bytu 

l. Byt sa nachádza na prízemí. Ide o 3. izbový Byt s príslušenstvom. Príslušenstvo Bytu tvorí 

kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a komora. 

2. Súčasťou Bytu sú rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného 

kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody 

kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety. 

3. Celková výmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je 63,62 m2
• 

Článok V 

Popis spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu 

l. Spoločnými časťami Bytového domu sú: zák~ady domu, strecha, chodby, obvodové múry, 

priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, izolačné 

konštrukcie a iné časti Bytového domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. 

2. Spoločnými zariadeniami Bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné 

užívanie a to bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, iné spoločné 

priestory. 

Článok VI 

Technický stav Bytu 

l. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe vady a poškodenia Bytu a jeho vybavenia, 

spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu, na ktoré by mal Nájomcu osobitne 

upozorniť. 

2. Nájomca vyhlasuje, že stav Predmetu nájmu mu je dobre známy a Predmet nájmu preberá 

do užívania v jemu známom stave. 

Článok VII 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Prenajímateľ a Nájomca podpisom Zmluvy potvrdzujú, že Prenajímateľ odovzdal 

Nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na bežné a dohovorené užívanie. 



2. Prenajímateľ sa zaväzuje počas platnosti Zmluvy ako vlastník Predmetu nájmu tento na 
svoje náklady udržiavať v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, s výnimkou bežnej údržby 
a drobných opráv. 

3. Prenajímateľ je oprávnený vykonať prehliadku Predmetu nájmu, najmä z dôvodu kontroly 
zariadení a príslušenstva, zistenia spôsobu užívania Predmetu nájmu, ako aj uskutočňovania prác 
potrebných pre opravy a odstránenie škôd. 

4. O potrebe opráv a úprav Predmetu nájmu sú Nájomca ako Prenajímateľ povinný 
informovať druhú zmluvnú stranu. 

5. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v Predmete nájmu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. 

6. Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady na bežnú údržbu a drobné opravy Predmetu 
nájmu. 

7. Nájomca zodpovedá za všetky škody na Predmete nájmu, ktoré spôsobí, alebo ktoré 
spôsobia tretie osoby, ktoré sa zdržujú v Predmete nájmu so súhlasom Nájomcu alebo s jeho 
vedomím. 

8. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu v súlade so Zmluvou a všeobecne platnými 
právnymi predpismi, ako aj hygienickými, bezpečnostnýni a protipožiarnymi predpismi. 

9. Nájomca sa zaväzuje poskytovať Prenajímateľovi, ak si to situácia vyžaduje, potrebnú 
súčinnosť pri výkone opráv a znášať obmedzenia v nájme v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie 
týchto činností. 

10. Prenajímateľ nezodpovedá za vlastné vybavenie Nájomcu nachádzajúce sa v Predmete 
nájmu. 

ll. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu alebo 
jeho časť do podnájmu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. 

Článok VIII 

Doba nájmu 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 01.09.2013. 

Článok IX 

Odovzdanie Predmetu nájmu do užívania 

Prenajímateľ v zastúpení spr~vcom protokolárne odovzdá predmet nájmu na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu. Protokol bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako 
príloha č. l. 
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Článok X 
Cena nájmu, služby a iné plnenia spojené s nájmom a ich úhrada 

l. Výšku nájomného a výšku preddavkov za služby spojené s užívaním bytu stanovuje evidenčný 
list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.2. 

2. Nájomca bytu sa zaväzuje platiť nájomné a preddavky za služby spojené s jeho užívaním 
mesačne Prenajímateľovi v zastúpení správcom bytu, ktorým je Mestský bytový podnik Sereď, spol. 
s.r.o .. , Legionárska ul. 1127, Sereď (ďalej len správca) do 25. príslušného kalendárneho mesiaca 
začínajúc dňom :01.09.2013. 

3. Prípadný nedoplatok za služby, ktorý bude vyplývať z reálne spotrebovaných služieb sa 
Nájomca zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi na základe ročného zúčtovania, a to do l O dní od dňa kedy 
Prenajímatel' toto zúčtovanie predloží Nájomcovi. 
4. Ak Nájomca nezaplatí nájomné, preddavky na služby do 5 dní po ich splatnosti, je povinný 
zaplatiť Prenajímateľovi poplatok z omeškania. Správca v zastúpení prenajímateľa je oprávnený tieto 

· poplatky z omeškania vymáhať. 

Článok XI 

Skončenie n \jmu 

l. Nájom v zmysle tejto Zmluvy zaniká: 
a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Prenajímateľom a Nájomcom, 
b) výpoveďou Nájomcu alebo Prenajímateľa v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka, 

c) odstúpením od Zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, 
d) zánikom Predmetu nájmu. 

2. Ak bola daná písomná výpoveď jednou zo zmluvných strán, skončí sa nájom v zmysle tejto 
Zmluvy uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane výpoveď doručená . 

3. V prípade skončenia nájmu je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovu v 
stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, a to v posledný deň trvania nájmu. 

ČlánokXll 

Záverečné ustanovenia 

l. Nájomca berie na vedomie, že po skončení nájmu v zmysle Zmluvy nemá nárok na 
akýkoľvek druh bytovej náhrady. 

2. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 



3. Vo veciach neupnl"'&jm z.lavou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 
Občianskym zákonníkom a dw::alhecoe záväzných právnych predpisov. 

4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú telkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Zmluvy a na vyplnenie me
dzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo ~-iac približuje nnyslu a 
účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto olizb br.W do .n~--

6. Zmluva je vyhotovená v troch JO\nopisodL z IDIIo jc:dca RftWJpÍS pn: Prenajímateľa. jeden 
IR ipli\-.:. ajcdm 1'0\DOpÍS pre~- • 

' '! č.lrlOCM-1992 m dňa 03.05.1992. 
& ' ·_ a +1" rsf dňom jej zverejnenia. 
t. -.., •ľ' CL k ti Z ' ze IÍIIIIIIe pzeät.lli a potndzujú, že Zmluva je 

a ..rili a qj ' j a • W ili .. M a '-m-a ,-oru, nie je uzatvorená v tiesni za 
r:!;;::::é::l! &!4] l j4 .------=••-* ., ' Ajll \lasbuuíue podpísali. 

15 l :<. '\ dňa --------------

Prilohy: č. l Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu 

č2 Evidenčný list 

Nájomca: 

, 1eno a 'Priezvisko 

~ ..... JC:?.~.?.! .... , dňa ........ 7.~JJ~:~-~-

Prenajímatel': 

lng. . artin Tomčáo 

primátor mesta 



Mestský bytový podnik Sered', spol.s.r.o., Legionárska 1127, 926 Ol SEREĎ 

Zápis o odovzdaní- prevzatí bytu 

Meno: 

Adresa: 

Poschodie,číslo bytu: 

Časti bytu - opis: 
- bvt pozostáva z: 

3 izieb --!1- -
---- kuchyne 

__ - _ _ chodby 

____ balkón - loggia 

-príslušenstvo - opis 

Linka: A 
Sporák: __ .../_/[,__ __ 

Vaňa, resf). spreho~t: 1 
Umývadlo: ;l 
Vodovodné batérie :3 ----- -

WC: A 
P..i.vnica, rozmery: r 
Poštová schránka~ 1 . 

( 

Podlahy: Jerov tltlt 
.~ry. resp. vykurovacie telesá: 1[1-C/1(.)3 - ({/fUJ~ 

Vodomery: SV 
Pomerbvé rozdeľovače tepla: __ !(}'-'-"------

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 3 

~ ''l r:" ""13 Došlo: 1 J - ~ - t.u 

, t-Tŕ)to/J _t>rí-1.: ----1 

~X'" l Jk l znak· 

Nájomca bytu je povinný užívať byt v zmysle zásad hospddámosti . Nesmie poškodzovať 
byt a jeho vyššie uvedené príslušenstvo. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním je 
povinný nájomca hradiť z vlastných prostriedkov v zmysle nariadenia vlády č . 8711995 Z.z. a jeho 
príloh. Po ukončení nájmu bytu, je nájomca povinný byt protokolárne odovzdať vlastníkovi, resp. 
poverenému zástupcovi (správcovi) v stave, ktorý zodpovedá dobe užívania bytu. Prípadné 
opravy spojené s odovzdaním bytu je nájomca povinný uhradiť správcovi. 

Odovzdávajúci : 

MESTSf<Ý ~ - SEREĎ 



~ V I D E N Č N Ý L I S T PRE VÝPOČET ÚHRADY ZA UŽ:ÍVAN:IB BYTU 

...;!ŇATEĽ Prokopová Mária 

ADRESA 92601 Sereď, Kasárenská 1004/100 

Číslo domu: 1004004 Číslo bytu: l 

Spos.plat.: 8040653640 Ink.čislo 8043231399 

ÚD A J E o B y T E 

Kategória: 4 Vykurovanie:lokalne - kachle 

Podlažie : l 

V Ý M E R A B Y T u 

OBYTNÁ PLOCHA VEDĽAJŠIA 

Obytná mies. 23.00 Kuchyňa 

Obytná mies. 20.00 Predsieň 

Obytná mies. 12.00 

SPOLU 55.00 

S P O L U B Ý V A J Ú C I 

Meno 

PLOCHA PODLAHOVÁ PLOCHA 

11.00 OBYT.+VEDĽ. 72.00 

6.00 CELKOVÁ 72.00 

17.00 

Vzťah 

syn(dcera) 

syn(dcera) 

Prokop Ivan 

Prokop Daniel 

Počet členov domácnosti celkom: 3 

ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTU 

ZÁKLADNÉ NÁJOMNÉ 

ROČNÁ ÚHRADA 

MESAČNÁ ÚHRADA 

CELKOVÁ MESAČNÁ ÚHRADA 

Dátum platnosti od 

ZÁLOHY ZA SLUŽBY 

166.20 Eur Vodné a stočné 

13 . 85 Eur Ostatné 

Dažďová voda 

43.46 Eur 

01/03/2013 ' Dátum spracovania 

Výška miestnosti: 2.65 

13.25 Eur 

15.93 Eur 

0.43 Eur 

08/04 / 2013 

• 
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1,55 3,65 5,66 
2,1 3,65 7,67 
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5,9 4 23,60 
5,9 3,9 23,01 
2,8 3,2 8,96 
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KUCHYŇA 

.. 

1 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 

Byt č 1 
miestnosť 

chodba v 
wc " kúpelna \) 

kuchyňa v 
izba 
izba 
izba 
komora v 

Spolu 

Byt č 1 

dlžka v m šírkam plocha m2 

1,75 1,45 2,54 
1 j 1 o 1 oo 1 '1 o 
2.40 2,00 4,80 
3,00 4,00 12,00 
3,50 5,10 4.00 
3,85 6,00 23,10 
3,20 3,90 12,48 
4,00 0,90 3,60 

63,62 



GKÚ Bratislava 

VÝP S Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres: Galanta 
Obec; SEREO 
Katastrálne územie: Sereď 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 23.07.2013 

Čas vyhotovenia: 07:51:12 

č ASTOČNÝ VÝP S Z L STU VLASTNÍCTvA č. 6044 
ASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby opis stavby 

1004 2395 9 bytový dom 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1004 nie je evidovaný na liste vlastníctva. 

Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 

ASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

or. tislo rlezvls.ko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (ltO) a miesto trvalého pobytu 

(sfdlo) v/astnika 

Byt 

Vchod: 53 prízemie Byt č. 1 

~ 
odie/ priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Úéastnfk právneho vzťahu: Vlastník 

3 Mesto Sered', Námestie republiky 1176110, sereď, PSČ 926 01, Slovensko 

IČO: 

2933 l 10000 

Spoluvlastnicky podiel: 1 l 1 

Titul nadobudnutia Z 4261/12 ·Mesto Sered'- ~iadost' zo dňa 4.10.2012 o zápis bytov do operátu KN. č.z.1259/12 

Ostatn! v!astnicf a priestory nevyt ladané 

Legenda: 

---::--::------------------------· --~---·,---------
A St C: t ARCHY 

or. č.: 

3 Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podl'a § 23 ods. 5 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. k parcele č. 2395 v 

prospech vlastníkov bytov v dome s.č. 1004 • č.z. 1135/12 

Iné údaje: 

3 z L.V 591 • č.z. 1259/12 

oznámka: 
Sez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v ASTI C:tARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 

osoby sa tykajú všetkých nehnutel'ností a všetkých vlastn/kov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

nformativny výpis 1/1 ktualizácía katastrálneho portálu : 20.07.2013 



Potvrdenie 

Mestský bytový podnik spol. s r.o. Sered', Legionárska 1127, Sereď týmto potvrdzuje, že: 
~-

Pani: Mária PROKOPOV Á nar. 23.06.1950 

Nájomca v bytovom dome : 1004 orientačné číslo : 53 číslo bytu l 

na ulici : Kasárenská , Sereď 

k 31.8.2013 neevidujeme žiadnu pohľadávku. 

V Seredi, dňa 27.08.2013 

Vybavuje :Jamrichová 
Telefón:031/7881528 

• VUB Galanta 
č.ú. 1929181159/0200 

IČO: 34138561 
IČ DPH:SK2020372134 


