
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu 
č. j. 15/20756/2013 

 
uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
Prenajímateľ: Mesto Bytča 
                         Námestie SR 1/1, 014 38 Bytča 
                         IČO: 00 321 192 
                         DIČ: 2020626399 
                         bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Bytča 
                         číslo účtu: 23525432/0200,  
                         IBAN: SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
                         variabilný symbol: 2977300394 
                         konajúci Bc. Miroslavom Minárčikom, primátorom  mesta 
                         (ďalej len „prenajímateľ“) 
 

a 
 
Nájomca:    Alena Jozefa Hrošová   
 nar., rod. č.:  
     trvale bytom  
 014 01 Bytča            
 (ďalej len „nájomca“) 
 
 podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva v Bytči č. 43/2017 zo dňa 23. februára 2017 uzatvárajú tento dodatok k 
zmluve o nájme bytu : 
 

čl. I. 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. novembra 2013 Zmluvu o nájme bytu č. j. 15/20756/2013. 
Na základe tejto zmluvy Prenajímateľ prenechal nájomcovi do dočasného užívania 
jednoizbový byt č. 43, nachádzajúci sa na II. poschodí, vo vchode č. 4 bytového domu pre 
dočasné ubytovanie Jesienka, súp. č. 813, nachádzajúceho sa na Treskoňovej ulici v Bytči, a to 
na dobu určitú od 01. decembra 2013 do 30. novembra 2014. Dodatkom č. 1 zo dňa 11. 
novembra 2014, dodatkom č. 2 zo dňa 25. novembra 2015 a dodatkom č. 3 zo dňa 28. 
novembra 2016 bola doba nájmu postupne dohodnutá tak, že skončí dňom 30. novembra 2017.   

 
2. Nájomca oznámil dňa 24. januára 2017 prenajímateľovi, že na prenajatom byte došlo k 

zatečeniu vody do vnútorných priestorov bez zavinenia nájomcu, v dôsledku čoho sa 
zásadným spôsobom zhoršila kvalita bývania. Obhliadkou bytu dňa 26. januára 2017 
prenajímateľ zistil, že prenajatý byt nie je možné užívať obvyklým spôsobom a v byte je 
potrebné vykonať rekonštrukciu poškodených častí bytu. 

 
3. Vzhľadom na to, že počas vykonávania rekonštrukčných prác bude prenajatý byt nespôsobilý 

na obvyklé užívanie a v záujme zachovania kvality bývania nájomcu, sa zmluvné strany 



dohodli, že počas vykonávania rekonštrukčných prác na prenajatom byte bude nájomcovi 
prenechaný do užívania iný byt vo vlastníctve prenajímateľa na základe osobitnej nájomnej 
zmluvy. 

 
 

4. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že počas doby vykonávania rekonštrukčných prác, kedy 
nebude nájomca prenajatý byt užívať z dôvodov na strane prenajímateľa, nie je nájomca 
povinný platiť prenajímateľovi nájomné za užívanie prenajatého bytu a preddavky za plnenia 
spojené s užívaním tohto bytu v zmysle čl. V. zmluvy o nájme bytu zo dňa 28. novembra 2013 
v znení dodatkov č. 1 až 3. 

 
 

Čl. II. 
 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, prípadne inými súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
2. Ustanovenia Zmluvy o nájme bytu č. j. 15/20756/2013 zo dňa 28. novembra 2013 v znení 

dodatku č. 1 zo dňa  11. novembra 2014, dodatku č. 2 zo dňa 25. novembra 2015 a dodatku č. 
3 zo dňa 28. novembra 2016 okrem čl. V. zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.   

 
3. Obe zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že 

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po jednom pre každú 

zmluvnú stranu a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme bytu č. j. 15/20756/2013 zo dňa 
28. novembra 2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. novembra 2014, dodatku č. 2 zo dňa 25. 
novembra 2015 a dodatku č. 3 zo dňa 28. novembra 2016 . 

 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 
 
 
V Bytči, dňa  27.02. 2017 
č.j.: 35/82952/2017 
 
 
        
      
 
 
 
..........………………….............…                                           …….....…………………............ 
    Bc. Miroslav Minárčik                                         Alena Jozefa Hrošová 
         primátor mesta 


