
NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT 
č.: 7/44/2013 

uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len "zmluva") 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

l. Prenajímateľ: Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie Republiky 1176/10, 926 Ol Sereď 
Zastúpený: Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta 
IČO: 306169 
(ďalej ako "prenajímatel"') 

a 

2. Nájomca: Viera Kučerová, rod. Rybaničová 
dátum narodenia: 
Trvale bytom: 
číslo OP: 
(ďalej ako "nájomca") 

Čl. II ' 
Predmet nájmu 

l. Predmetom nájmu je byt č. l O, nachádzajúceho sa v Seredi, na ulici: Spádová, súpisné číslo 1143, orientačné číslo 17 v bytovom dome postavenom na parc. č.: 273, druh pozemkuzastavané plochy a nádvoria, vedenom Správou katastra Galanta, k. ú. Sereď (ďalej len 
"nelmuteľnost"'). 

2. Nelmuteľnosť sa skladá z dvoch izueh a pnshrše . 1.1:l ktaré je umiestnené v spoločných 
častiach domu. Popis bytu a príslušenstva obs.a \Lje evidenčný list, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto nájomnej ztni L vy prJlol a c. l tejto zmluvy). 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na uzlVanie 
nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. I tejto zmluvy na bývanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to nájomné špecifikované v čl. IV tej to zmluvy. 

Čl. IV 
Výška nájmu a spôsob úhrady nájomného 

l. Výšku nájomného a výšku úhrady za služby spojené s užívaním bytov stanovuje evidenčný list (príloha č. l tejto zmluvy). 



2. Nájonlca nebn 1tel n ·H bude platit .ruijo.1!11llé a · ilund u za shtžby spojené s jeh o užívaním me.safne prenajimaterO"vi z.a...'<I:Ú.J)efif správcom nehnute_ no ~ti, torým je Mestský bytový .P tuik Ser·cd' sp l. .s r.o •• LegioMt.ska. L 1127 Sereď (d'a ej ler správca), začínajúc dňom: Ol 03 .20tl 
3. Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu platí nájomca za bežný mesiac a to najneskôr do 25. dňa bežného mesiaca. 
4. Ak niijomea: bytl nezap~ ·i 1J.á'mrurié· alebo ú d'ad.t za plnenia do 5 dní po jeho splatnosti, je pm1nnt mpl~ti l prenaj lmnteľovi po\P'Iatok um.eSl ania a správca v zastúpení prenajímateľa je qp.civJJ.euý tieto po:pla y .z on ~karria vyrnáhaf. 
5. Pil'áva. BI povilm.osti z nájmu by u ako aj nájomné a úhrady za plnenia poskytované s tlž~ 'i. nim bytu. upmvuje: Obči~nsky :r.ál<:onník § 687 až § 699. Práva a povinnosti p.reuaj.h l.aklľa v zmysle citm.ranébo za_ ona "''ykonáva správca na základe Zmluvy o výkone správy. 

ČtV 
Doba nájmu 

Zmluva sa uzatvára na od 01. 03. 2013 na dobu neurčitú. Skutočnosti rozhodujúce pre zánik nájmu bytu upravuje§ 710 a§ 711 Občianskeho zákonníka.· 

Čl. VI 
Odovzdanie nehnuteľnosti 

l. Prenajímateľ v zastúpení správcom protokolárne odovzdá predmet nájmu na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu. Protokol bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
2. Nájomca je povinný uvoľniť predmet nájmu a protokolárne ho odovzdať správcovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v deň skončenia nájomnej zmluvy. 

Čl. VII 
Práva a povinnosti z nájmu bytu 

1. Pre.Jlj ímat:eľ sa. zavä je odovzdat~ né;iomco:vi nehnuteľnosť do užívania bezodkladne po podpise tej to zm uvy v stave spósob.lom na d'Qhodnuté užívanie. 2. Pren~j:b:nat-el sa ~väztľe. že umpmí uä}omcovi nerušené užívanie nehnutel'ností po celú dobu učinn~ ·tej to zmluvy. 
3. Pre ~ ématei je aprávneu}· Vs[ú.piť do nehrmteľnosti za účelom vykonania kontroly, či ho 11áj om~a !;.l ŽÍva dohodn. t)•m spôsobom. 
4. ľl"en ~ímateJ je o r.a: ncn)• v tmpade hroziac..ej škody vstúpiť do nehnuteľnosti za účelom vykonania Op..9.treni potrebnyc.::ll. na j ~i' zarned7.:.enie alebo zmenšenia jej následkov. S. Näjomc-a vyhlil uJ že je oboznäm.ený so stavom predmetu nájmu a v tomto stave ho preberá 
6. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú škodu. 
7. Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná na nehnuteľnosti žiadne stavebné zmeny. Zmeny na nehnuteľnosti, ktoré nájomca vykonal so súhlasom 



prenajímateľa, nie je povinný po skončení doby nájmu L vies.r . o pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s Ht~yrnito zmenami. 8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť pit:naj wt ľo\' i nutnosť vykonania opr4v, . tor · ma usk.uto<rniť prenajímateľ, 
9.. ájomea nlc je oprnvlleny bez pi omneho súhlasu prenajímateľa prenechať užívanie ·p rreďm.et,u náj:r · u ineJ obe. P·orušeu[e t!l!jtu povinnosti môže mať za následok výpoveď z bytu zo ~tr~my prenaj.ímateľa . 
lO. Ná.jomcaje povinný u r.ž:i.a: · ať predmet :nii:jmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opon-ebeníe. 
] l. N~omca je po inD) piso111ne nah aoo,•ať prenajímateľovi každú poistnú udalosť ~~ ~kô1· d , 24 hodin po zis,tenm poi tnej udalosti. 
12. Ná.fon.C41 J~ povinny ihneď po d.stenl i:smej udalosti, v prípade škody spôsobenej treťou osobo nallllásľť udal.osť Ohvodném ddeleniu Policajného zboru SR v Seredi alebo Mestskej polícii v Seredi. 
l . Nájomca. dá:'l. a sťrh]ao;; pte::L1:ajúnartdovi ~ i spr:. covi b ~;.OV ua ~l' • . o a ie 1 aj o' v tejto :zmluve uvede:r ých z. \trelo rt: Upla.tlltmli3! prá ;rch : roK v .f; · nluvný·Ch strä.n . vedeni e rideucie naFOtl nj·cb zn1[úv (zak :n 42&/2002 Z. z . . Od: oľ~t.IÚ€ súhlusu _je možné . odat k.edykorvek pJ ·onmo:u. formo a plad od prvé.lw dila 1 a.1l l du'uq~:ho m · ;iaea Q. ·o h l ·súhlas od;•ohn ý. 

14. Spolu s nájomcom je na základe tejto zmluvy oprávnená užívať byt osoba, ktorá žije s nájomcom v spoločnej domácnosti v čase uzavretia tejto zmluvy: 
Peter Kučera nar. 05.06.1983 - syn 

Čl. VIH 
Skončenie nájmu 

l) N&iomnj• ]:í'ômer z · ifclupl).'tJ.ill.Ím doby, na ktorú bol dohodnutý. a) Pred upi) l!Utim doh · nutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou písomtlOU dohodo . 
2 Pr~naj í:marcľ e .prnvnen)r od zrn~ L y oka žite odstúpiť najmä ak: a} náj:omca je v ome:§kmli s troma sp.lá kanú nájomného 

b) najQmca l!JŽÉYa ndu utefnosť spôsobom ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom ruíjmu a~ -bo s pod11iilien.kami n . tv nymi v tejto zmluve, c} oájomc.a poškodlz.uje pn:najatu ncbnt1teľnusť, jej príslušenstvo alebo zariadenie. d) ak zisH. 21! ~oruca vykom stavebne úpl'a • mt pL·edrneU3 nájmu be pred ·h~klzaj :eho .r'somného súhlaru prenajimnteľ'a;. ak za važn)·m · ·pôsobmu poľ .ši podmienk · zmluvy, sl.ebo a · bude prena" :fmatef potrebovať nelu .. , !te l no f pre .P t:nie svoj kb úloh 3) Nájornca j ·tr oprávn~ný od zmJuvy o~tst p·it. ak p 1t:t ájm 1 pr.e,t · J~ byt ôso itý na užfv,anie podľa donoon.ut6ho učelu .mijmu. 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

l. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



2. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
zmluvných strán formou písomných očíslovaných,,., dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

. Zmluvn :strany preh~a.s t,V~ Ž.<f obsa .l ~ to zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a 
\rážnytn i prejavmi ich sk točn~j ·v{llte a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 
m::vyhodných podmienok ZmlLJVt~é ·;trnny si zmluvu prečítali , jej obsahu porozumeli, na znak 
silh1 ss u ru vlastnoru-čn~ podp!sali .. 
4. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
jedno vyhotovenie pre prenajímateľa, jedno pre správcu a jedno vyhotovenie pre nájomcu. 
5. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §Sa Zákona č . 211 /2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta 
Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď. 

V Seredi, dňa: ... /}-.{ / ~ .~.;? .... 

Príloha č. l: Evidenčný list 

') 

nájomca . ·i~~~·M:~;·ii~·:r~~čá~~· 
-..- \,.. · .... ~ r 

••••••••• 0 . .... }1, ~ · ·· · .. ..... !111 !!.11 l!lli!ioi•iillll llll 

primátor mesta-' 



EVIDENČNÝ L l S T PRE VÝPOČET ÚHRADY ZA UŽÍVANIE BYTU 
UŽÍVATEĽ Kučerová Viera 

ADRESA 92601 
Čislo domu: 1143017 

Sereď, Spádová 1J.43/17 
Čislo bytu: 10 

---- --------------------------------------Spos;plat . : 8040653640 Ink.číslo 8040696607 Var.symbol: výpoveď 
ÚDAJE o B Y T El 

Kategód a: l 
Podlažie : 2 

Vykurovanie:ustredne kurenie Vý§ka miestnosti: 2.65 

VÝMERA BYTU 

OD'í'ľNl\ PLOCI·!Jl. VEDĽAJŠIA PLOCHA 

Obytná mies. 17.75 
Obytná mies. 15. 20 

SPOLU 32.95 

Kuchy11a 
Preds i eň 
Korno.ca 

S P O L U B Ý V A J Ú C I 

Meno 

lO. 60 
7.30 
l. 83 

19.7 3 

Vzťah 

syn(Q.cera) Kučera Peter 

Počet členov domácnosti celkom: 

ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTU 

ZÁKLADNÉ NAJO!vJNÉ 

ROČNÁ ÚHRADA 
tJJF.SAéNÁ ÚHRADA 

CELKOVÁ MESAČNÁ ÚHRADA 

267 .68 
22.30 

154.96 

E\:r 
Eur 

Eur 

OSTATNÉ MIESTNOSTI PODLAHOVÁ PLOCHA 

Kúpelľla 

vJC 
3 . 6 5 VYKUROVANIE 
1.47 OBYT.+VEDĽ. 

CELKOVÁ 

ZÁLOHY ZA SLUŽBY 

Teplo na vykurovanie 
Teplo na ohrev TÚV 
Vodné a stočné 
Osvetlenie spol. priestorov 
Odpad 
Dažďová voda 

57.80 
52.68 
57.80 

76 . 12 Eur 
41. O'J Eur 
10.99 Eur 
0.66 Eur 
3.54 Eur 
0 . 30 Eur 

----------

Zmluva na dobu určitú od: 01/03/20]3 do: 28/02/2014 Dátum platnosti od 01/03/2013 Dátum spracovania 12/02/1 01 l 
u~i' t•J 4 1 _,. "' r ___ .. ,. ... --·· 

. soo!. s r.o. 
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LEGENDA 

BYT Č. 10 

PREDSIEŇ : 7.30 m2 
3.65 m2 KÚPELŇA wc 

KUCHYŇA 
KOMORA 
IZBA 
IZBA 

: 1..47 m2 , 
:1.0.60 m2 
: 1..83 m2 
:15.20 m2 
:1.7.75 m2 

PLOCHA BYTU: 57.80 m2 PIVNICA · ----
CBLKOVA ~LOCHA :· ~,~ ._~ 
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GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Galanta 
Obec: SEREĎ 
Katastrálne územie: Sereď 

Vytvor,emé cez katastrálny portái 

Dátum vyhotovenia 13.02.2013 
_ _ čas vy_hotovenia: 08:20:54 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 37 48 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

1143 271 9 bytový dom 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1143 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 591. 
1143 272 - 9 bytový dom 

Právny vzťalil ~ail(;ele na ktorej leží stavba 1143 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 591. 
1143 ~~'"'!J 9 bytový dom _ 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1143 j1~ evidovaný na liste vlastníctva číslo 591. 
Legenda: lf :J !____ 
Druh stavby: '\"-J 1'1 '""' 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty él nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: O 2. p. 

,c-~7/--\ 

~ 

Byt 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 MESTO Sereď, Slovensko 

IČO: 

Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 

Nebytový priestor 

Vchod: O prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Priestor č. 12 -13 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
1 MESTO Sereď, Slovensko 

IČO: 

Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 

Spoluvlastnícky podiel : 

569 l 10000 

1 l 1 

412 l 10000 

1 l 1 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 09.02.2013 



Byty a nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod : O prízemie Priestor č. 12 - 14 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločn,ých zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 MESTO Sereď, Slovensko 

IČO: 

Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 

Vchod: O prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Priestor č. 12- 15 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 MESTO Sereď, Slovensko 

IČO: 

Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 

Vchod: O prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Priestor č. 12- 17 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho v.zťahu: Vlastník 
1 MEST() Sereď, Slovensko 

IČO: 

Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 
Legenda: 
Druh nebytového pliestoru: 
9 - Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti 
12 - Iný nebytový priestor 

ČASŤC: ŤARCHY 
Por. č.: 

Spoluvlastnícky podiel : 

446 l 10000 

1 l 1 

388 l 10000 

1 l 1 

50 l 10000 

1 l 1 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podl'a § 23 Zák.č. 182193 Z.z. k parc.č. 271, 272,273 v prospech vlastníkov bytov a nebytového priestoru v dome- v.z. 218197 

Z 121iWt2 • Mll&bl!$ byl:o'\lý p~nik Sereď, spr;:~l. 8 ,r.o •• L..egi0•1•u~b 1111, 92f IU S!iired, IČO: :541131$ 561 ~ Ži;Wosť ~. 233.1MIU:u. Ml'_ UDU G rl "!l: ~ložného .Pit'*'iil 'i' pro8pe<;h 0!1;11(fn;~h '!l'laB.ttlficO\' b;rtov zo jf({!nil na abe<l:pi161Prtle, !lludll~;;f!:!h po:ldadA\Iok v zmysl&§ 1 fii ~Iigna é. 1ifi2.N:EII;JiJ 'oz: o vl'llllil_l!l~l8' bytov a ~~:b,Wvých prwstoi'1Jv ·y <!nim i nt~~Skorii~;;h predpisov na \'i~tky try~ i!l nobytow pri.;!Jótoll)" vede ml!! ~ _5t9 vl111stn l~tv~ • c.z. o424J1Z 

Iné údaje: 

23 Z 4617110- Slovenská sporitel'ňa, a.s., Bratislava- Kvitancia a žiadosť o výmaz záložného práva pod č. V 4853107 z 15.11.2010- č .z. 1267110 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej osoby sa týkajú všetkých nehnutel'ností a všetkých vlastn/kov a iných oprávnených osôb na /is:e vlastníctva. 
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