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Nájomná zmluva - vzor

Prenajímateľ: Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
so sídlom: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
Zapísaný: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1945/T
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ
IČO: 34138561
DIČ: 2020372134
IČ DPH: SK2020372134
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK98 1111 0000 0012 2931 0001
(ďalej ako „prenajímateľ“)
a
Nájomca: doplní navrhovateľ

(ďalej len „nájomca“)
(prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

uzatvorili túto zmluvu o nájme nehnuteľností:

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností, zapísaných Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na LV č. 3635 v k. ú. Sereď ako: parcela registra „C“ číslo 3495 – zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 99 m2 a stavba so súpisným číslom 4348 zapísaná ako garáž a výmenníková
stanica na tejto parcele postavená.

2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu bližšie popísaný v bode 1 tohto
článku.

3. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, tento mu je dobre známy a v tomto
stave ho preberá do užívania.

Čl. II
Účel nájmu

1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi na: (doplní navrhovateľ účel využitia predmetu
nájmu). Účel využitia predmetu nájmu musí byť v súlade s územným plánom mesta. Podľa ÚPN mesta
Sereď je pre danú stavbu regulatív BH – 06)

Čl. III
Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, (najmenej 5 rokov) od...................do ..........................(doplní
navrhovateľ)
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Čl. IV
Spôsob ukončenia nájmu

1. Nájomný vzťah sa končí uplynutím dojednanej doby nájmu.
2. Pred uplynutím dojednanej doby nájmu nájomný vzťah končí:

 písomnou dohodou zmluvných strán

 výpoveďou v zmysle platných právnych predpisov zákona č. 40/1986 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov). Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane

 odstúpením prenajímateľa od zmluvy, ak zistí, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore
s uzatvorenou zmluvou, ak nájomca vykoná stavebné úpravy na predmete nájmu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, alebo ak bude prenajímateľ potrebovať
predmet nájmu pre plnenie svojich úloh.

Pri ukončení nájomnej zmluvy odstúpením sa zmluva zrušuje nasledujúcim dňom po doručení
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Čl. V
Výška nájomného, spôsob úhrady a splatnosť

1. Ročné nájomné...................................doplní navrhovateľ
slovom...........................................................................

2. Nájomné je splatné : (navrhovateľ vyberie jednu možnosť)
a) mesačne, do 10-eho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, priamou úhradou na účet mesta Sereď,
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,

b) štvrťročne, do 10-eho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, priamou úhradou na
účet mesta Sereď, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy

c) polročne, do 10-eho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho polroka, priamou úhradou na
účet mesta Sereď, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,

d) ročne, do 10-eho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka, priamou úhradou na účet
mesta Sereď, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

3. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomné bude každoročne automaticky zvyšované o mieru inflácie
oficiálne vyhlásenú štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Cena
nájmu, platná k  31. 12. bežného roka, sa zvýši o mieru inflácie vyhlásenú štatistickým úradom, a to od 1.
1. nasledujúceho kalendárneho roka. Prenajímateľ každoročne písomne oznámi nájomcovi zvýšenie
nájomného, oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy. Tieto zvýšenia nebudú upravované dodatkami
k zmluve. Rozdiel v úhrade nájomného, ktorý vznikol z titulu zvýšenia nájomného o mieru inflácie je
nájomca povinný vyrovnať spolu s úhradou splátky nájomného, nasledujúcou po doručení oznámenia.

4. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (el. energia, voda, odvoz všetkých druhov odpadov), nie sú
zahrnuté v nájomnom. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať ich prenajímateľovi na základe faktúr vystavených
prenajímateľom. Odvoz odpadov hradí nájomca prenajímateľovi.

5. Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného – je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy nájomného za každý deň omeškania.

Čl. VI
Podmienky nájmu

1. Nájomca je oprávnený prenajatý majetok používať na účel vymedzený v článku II. zmluvy,
obvyklým spôsobom tak, aby nezhoršoval technický a funkčný stav prenajatého majetku.

2. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania tretím osobám.
3. Náklady na bežné opravy a údržbu, súvisiace s obvyklým udržiavaním zabezpečuje a hradí nájomca z

vlastných finančných prostriedkov. Ostatné opravy a údržbu predmetu nájmu zabezpečuje na vlastné
náklady prenajímateľ po ich oznámení nájomcom.
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4. Nájomca umožní prenajímateľovi kontrolu dodržiavania podmienok nájmu.
5. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv (presne

vyšpecifikovaných), ktoré má urobiť prenajímateľ na vlastné náklady a je povinný umožniť
prenajímateľovi vykonanie týchto opráv.

6. Nájomca je oprávnený vykonávať zmeny a stavebné úpravy na predmete nájmu len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa a na základe platného stavebného povolenia, alebo iného
oprávnenia potrebného na ich vykonanie na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Prenajímateľ
bezdôvodne takýto písomný súhlas neodmietne.

7. Nájomca je oprávnený technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané na vlastné náklady so súhlasom
prenajímateľa odpisovať v dohodnutom rozsahu, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

8. Nájomca sa zaväzuje pri skončení nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu, t. j., ........(doplní
navrhovateľ) rokov, technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané na náklady nájomcu, odpisované
nájomcom, previesť do vlastníctva prenajímateľa, za cenu 1,00 €.

9. Nájomca sa zaväzuje pri skončení nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, z dôvodov na strane
nájomcu, technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané na náklady nájomcu, odpisované
nájomcom, previesť do vlastníctva prenajímateľa, za cenu 1,00 €.

10. Nájomca sa zaväzuje zabezpečovať úlohy ochrany pred požiarmi podľa Zákona NR SR č.314/2001 Z.
z. v platnom znení. V prípade zmeny právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi je
prenajímateľ povinný na základe oznámenia nájomcu túto ochranu objektu /t.j. hmotné zabezpečenie
konkrétnych prostriedkov alebo ich obnovy/ zabezpečiť na vlastné náklady.

11. Nájomca je povinný písomne nahlasovať prenajímateľovi každú poistnú udalosť najneskôr do 24 hodín
po zistení poistnej udalosti a v  prípade škody spôsobenej treťou osobou, nahlásiť udalosť aj
Obvodnému oddeleniu Policajného zboru SR v Seredi alebo Mestskej polícii v Seredi.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomnou formu po vzájomnej dohode.

2. Na všetky podmienky nájmu, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia
Občianskeho zákonníka.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
4. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade so zákonom 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 prenajímateľa, ktorým je internetová
stránka prenajímateľa.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju
podpisujú.

V Seredi V....................

za prenajímateľa: za nájomcu:
Mestský bytový podnik spol. s r.o.

................................ .......................................
Ing. Tibor Krajčovič (podpis štatutárneho orgánu)
konateľ spoločnosti


