
NÁJOMNÁ ZMLUV A NA BYT 
č.: 7/47/2013 

uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení Občiaí:iskeho 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 "prenaj ímatel"') 

a 

2. Nájomca: Apolónia Mizerová, rod. Slížová 
dátum narodenia: 
Trvale bytom: 
číslo OP: 
(ďalej ako "nájomca") 

Čl. II 
Predmet náj,~u 

l. Predmetom nájmu je byt č. l, nachádzajúceho sa v Seredi, na ulici: Spádová, súpisné číslo 
1144, orientač:né číslo 18 v bytovom dome vedenom Správou katastra Galanta, k.ú. Sereď 
(ďalej len "nehnuteľnost"'). 

2. Nehnuteľnosť sa skladá z dvoch izieb a pdslu~stv~ ktoré je umiestnené v spoločných 
častiach domu. Popis bytu a príslušenstva ob uj e evidenčný list, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto nájomnej zmluvy (pdlo.ha ~. l tejto zmluvy). 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi na uz1vanie 
nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. I tejto zmluvy na bývanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu 
za to nájomné špecifikované v čl. IV tejto zmluvy. 

ČI. 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. Nájomca nehnuteľnosti bude platiť nájomné a úhradu za služby spojené sjeho užívaním 
mesačne prenajímateľovi v zastúpení správcom nehnuteľnosti , ktorým je Mestský bytový 
podnik Sereď, spol. s r.o., Legionárska ul. 1127, Sereď (ďalej len správca), začínajúc dňom: 
01.03.2013. 



3. Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu platí nájomca za bežný mesiac a to 
najneskôr clo 25. dňa bežného mesiaca. 
4. Ak nájomca bytu nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia do 5 dní po jeho splatnosti, je 
povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania a správca v zastúpení prenajímateľa 
je oprávnený tieto poplatky z omeškania vymáhať. 
5. 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 
prenajímateľa v zmysle citovaného zákona vykonáva správca na základe Zmluvy o výkone 
správy. 

Čl. v 
Doba nájmu 

Zmluva sa uzatvára 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 pw,tokolárne 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. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi nehnuteľnosť do užívania bezodkladne po 
podpise tejto zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. 

2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že· umožní nájomcovi nerušené užívanie nelmuteľností po celú 
dobu účilmosti tejto zmluvy. 

3. Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do nehnuteľnosti za účelom vykonania kontroly, či ho 
nájomca užíva dohodnutým spôsobom. 

4. Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť do nehnuteľnosti za účelom 
vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov. 

5. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený 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 uviesť do pôvodného stavu. 
Nájomca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami. 

8. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi nutnosť vykonania 
opráv, ktoré má uskutočniť prenajímateľ. 

9. Nájomca nie je oprávnený bez písomného súhlasu prenajímateľa prenechať užívanie 
predmetu nájmu inej osobe. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok výpoveď z 
bytu zo strany prenajímateľa. 



10. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 
ll . Nájomca je povinný písomne nahlasovať prenajímateľovi každú poistnú udalosť najneskôr do 24 hodín po zistení poistnej udalosti. 
12. Nájomca je povinný ihneď po .zisttmi pois_nej udalosti, v prípade škody spôsobenej 

treťou osobou nahlásiť udalosť Ob ;odnérou oddeleniu Policajného zboru SR v Seredi alebo Mestskej polícii v Seredi. 
13. Nájomca dáva súhlas prenajímateľovi eko r spL·ávcovi ytov na spracovaoie 'ldajo l 

v tejto zmluve uvedených za úče.iom upl.atn,enia pni •nych näroko zmluvných ·trá:n a vedenie: evidencie nájomný(:'h zttdú (zákon - 28:/2.002 Z. z. _ Odvo anie súh as:u je: možné podať kedykoľvek písomn u fon:nou Q platí od prv ·ho dňa nasleduj· (:oho . iaea ako bol súhlas odvolaný. 
14. Spolu s nájomcom sú na základe tejto zmluvy oprávnené užívať byt osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti v čase uzavretia tejto zmluvy: 

Andrej Slíž nar. 13.11.1984- syn 
Daniel Mizera nar. 28.06.1996- syn 

Čl. VHJ 
Skončenie nájmu 

l) Nájomný pomer zaniká uplynutím doby, na ktorú9ol dohodnutý. 
a) Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou 

písomnou dohodou. 
2) Prenajímateľ je opnt · Lre.ny oo zmhnry okamžjte odstúpit najmä ak: 

a) nájomca je · omešl ní s troma :splátkami nájonmého 
b) nájomca už[v~ nelu uteľ · sť .spô obo :a" lctorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu alebo s podmienkami zakotvenýn1i v tejto Zftlluve, 
c) nájomca poškodzuje prenajatú nehnuteľnosť, jej príslušenstvo alebo zariadenie. 
d) ak zisU, že ~omca · vykoná Stavei:J é ·úpravy na 1 redm . te 11 ~mu bez predcl.:tádzajú.ceho písomného súhlasu .Prena,j imateľa ak záv'fižným spô obom poruší podmi llk: z- luvy~ alebo ak bude prenajúnat . otrebovaf n{!lumtelnnst' pre plnenie 

svoJiclt ťllob 
3) Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu prestane byť spôsobilý na užívanie podľa dohodnutého účelu nájmu. 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

l. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniam! 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. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 



nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
4. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
jedno vyhotovenie pre prenajímatel'a,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: .. ť..f:.!.:./:fl.!.;?. .. .. 

Príloha č. l : Evidenčný list 

\ / 

••••••••• -......................... il •• •• • ' t"fll! 

nájomca 



Nájomná zmluva č.:242/2013 
Dodatok č. l 

k nájomnej zmluve··c.: 7/47/2013 

uzatvorený v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len "Dodatok") 

l. Prenajímateľ : 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Mesto Sereď 
Námestie Republiky 1176110, 926 Ol Sereď 
Ing. Martin Tomčányi- primátor mesta 
306169 

(ďalej ako "prenajímatel'") 

a 

2. Nájomca: 
dátum narodenia: 
Trvale bytom: 
číslo OP: 
(d'alej ako "nájomca") 

~~red', Spádová 1144Ll1L--
1 

Čl. II 

Týmto Dodatkom sa Čl. I. Zmluvné strany, bod 2 Nájomnej zmluvy na byt č . 7/47/2013 m 
dňa 25.02.2013 ruší a nahrádza týmto znením: 

2. Nájomcovia: 

dátum narodenia: 
Trvale bytom: 
číslo OP: 

dátum narodenia: 
Trvale bytom: 
číslo OP: 

Ap~l!Jn_i~ M~~ro._yá. rQd. Slížová 

Sereď, Spádová 1144/18 - ·--- - -- - · - - - ---

a 

Michal Mizera n~d. Mizera 
( 

_ Sereď, Garbiars.l<:~_S0/51 

(ďalej spolu ako "nájomcovia") 

ČI. III 
Záverečné ustanovenia 

l. Dodatok je platný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a Dodatok je v súlade s ustanoveniami §Sa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zneni neskorších predpisov zverejňovanou zmluvou a v zmysle ustanovení §47a Občianskeho zákonnika nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď. 



2. Ostatné zmluvné dojednania upravené Nájomnou zmluvou č.:?/47/2013 zo dňa 25.02.2013 
ostávajú bez zmeny. 

V Seredi, dňa: 30.05.2013 

r(j lTK\ 
l l l ....... .,.,.,., .. . .... .. ,. ............. .,,. ,.,. ,. ., '! ••••••• Ll l 

Ing. Martin Tomčányi 
primátor mesta 



EVIDENČNÝ L I S T l?RE VÝPOČET ÚHRADY ZA UŽÍVANIE BYTU 

UŽÍVATEĽ Mízerová Apo~on:ia 

ADRESA 9260l. Sereď, Spádová 1144/18 
Číslo domu: 1144018 Čislo bytu: 1 

Spos.plat.: 8040653640 Var. symbol: do 30. 4. 07 

ÓDA JE O BYTE 
---~--------------------Kategória: l 

Pod l až i e : l 
Vykurovanie:ustredne kurenie Výška miestnost í : 2.65 

VÝMERA BYTU 

OBYTNÁ Pl.OCHA VEDĽAJŠIA PLOCHA o~;TATNÉ MIESTNOSTI PODLAHOVÁ PLOCHA 

Obytnt: mies. 17. 7 5 Kuchyi'1a 1 o. 60 
Obylná mies. 14_ so Predsieň 7.30 

Komora 1 .8 3 

SPOLll 32.25 19 . 73 

S P O L U B Ý V A J Ú C I 

Vzťah 

syn( dcera) 
syn(dcera) 

fv1cno 
Slíž Andrej 
M:izera Daniel 

Počet členov domácnosti celkom: 3 

ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTU 

ZAKLl\DNÉ NÁJOi"lNÉ 

Kúp" lúa 3.65 VYKUROVANIE 
\1\'C l. 38 OBYT.+VEDĽ. 
~UMO BYT() CELKOVÁ 
Pivni ca 4.20 

ZÁl.OHY ZA SWŽBY 

ROČN.ZÍ. ÚHRADA 256 .52 Eur Teplo na vykurovanie iVíESI\l~NÁ ÚHRADA 

CELKOVÁ MESAČNÁ ÚHRADA 

21 . 37 Eur Teplo na ohrev TÚV 
Vodné a stočné 

129.70 Eur 

Osvetlenie spol.priestorov 
Odpad 
Dažďová voda 

Zmluva na dobu určitú od: 01/ 03/2 013 do: 28/02/2014 

57.01 
51.99 
61.21 

63 .92 Eu.r 
20.68 Eur 
17.46 Eur 
0.66 Eur 
5.31 Eur 
0.30 Eu r 

Dátum platnosti od 01/0 .3 /2013 Dátum spracovan.ia 12/02/2013 l 

l 



-

-\ . 
~ 

~ 
~ 

l 
i'~ .. 

'..u ~ L · ~ -Z:_ .A' A . . - .... - v - [7" 'l "'~ ~ 
~ s~ 

f?_ "' - A l- l+.. 
20. -

·t=~ l . 5::..;, . 
' .L:1 w . - ::r:::::: 

~- -

~ l',, PlNt;-il ,.ro "-li .rk. o:r rt: ·p,~-,. •. 

~-. 1t 

..... 

( 

S.fTUÁCIA 1.. NADzEMNÉI!o PODLAŽIA M 1 :200 

~ 

,:i' ,. 
-

l - -

. 
~ L 

, A , ~- -· li "'!il 
\:' ~!!: P'" 'f7 
~~ ., A - [h. f7 -1 • ' l ·, l' . . - . r-"1 , . --~.~- Ml . 'fV 

r=-
. 

LEGENDA 

J;Jn." č.,- 1 
PRBDSI'BŇ' 4 
K(jpmjŇA : 
WC' : mCB'!iA ~ 
KO!'WRA 
os:fvA.čKA • ,S~PiL&A - : 

~. ~o m2 
3,b'6 m2 
1.~ m2. 

1o,Go m2 
i,~~ m2 

\":C,'t-5" m2 
t.~t,~ m2 

PLOCHA BYTU: S~ O i m2 PIVNICA : lt 1 ~o Yv\9-J 

, , 
J 

CELKOVÁ PLOCHA ; ~ 1 1 2_~ VVI.IJ.J 

'~ 

A . 

~ 
l 

~ A 

~ 

~ 
~ -

~ ~ P"· t7 
l"3o t=:: ď 

' ' -
- ~-- ' - - ~ 

&a. 

~ 
~ .. 

!7 
,y -

-
. 

. . . 
-

~ 

v . .-. ' 

·-



GKÚ Bratislava 

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

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 19.02.2013 
Čas vyhotovenia: 11:22:34 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4016 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 
Súpisné číslo na p>étrcele číslo Druh stavby Popis stavby 

1144 274 9 bytový dom 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1144 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 591. 

1144 275 9 bytový dom 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1144 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 591. 

1144 276 9 bytový dom 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1144 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 591. 

Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a 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) vlastníka 

Byt 
---

Vchod: 18 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 537 l 10000 

Účastnfk právneho vzťahu : Vlastník 
38 MESTO Sereď, Slovensko 

IČO: 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 
Titul nadobudnutia Z 2438/06-Mesto Sereď č.5656/06 z 15.8.2006-Žiadost' o zápis bytov do LV-v.z.662/07 

Ostatní vlastnfci a priestory nevyžiadané 

Nebytový priestor 
Legenda: 
Druh nebytového prie•storu: 
12 - Iný nebytový priestor 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podl'a § 23 zák.č.151/1995 z.z. a zák.č.182/1993 z.z. k 
parc.č.274"275,276 v prospech vlastníkov bytov v dome- v.z.695/98 

38 Z 1270/12- Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Legionárska 1127, 926 01 Sered',IČO: 34138 561- Žiadost' 
č. 233/6/2012 z 22.3.2012 o zápis záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov zo zákona na 
zabezpečenie budúcich pohl'adávok v zmysle§ 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov na všetky byty a nebytové priestory vedené na liste vlastníctva - č.z. 
425/12 

Iné údaje: 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 16.02.2013 



Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY 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. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 16.02.20~3 


