
Zmluva o nájme bytu  
uzatvorená pod ľa § 685 a nasl. Ob čianskeho zákonníka 

 
 
 

čl. I. 
Zmluvné strany  

 
Prenajímate ľ:        Mesto Byt ča 
                     Námestie SR 1/1, 014 38 Byt ča 
zast.:               Bc. Miroslav Minár čik – primátor mesta Byt ča 
I ČO:                 00321192 
DI Č:                 2020626399 
bankové spojenie:    VÚB a.s. pobo čka Byt ča 
číslo ú čtu:          23525432/0200   
( ďalej ako prenajímate ľ) 

a 
 
Nájomca:              Jozef Holá ň  
trvalý pobyt:         Byt ča,   
dátum narodenia:       
rodné číslo:              
štátna príslušnos ť:   Slovenská republika            
 ( ďalej ako nájomca) 
 
podľa § 685 a nasl. Ob čianskeho zákonníka v platnom znení a uzatvárajú tút o 
zmluvu  o nájme bytu, za tohto obsahu a nasledovnýc h podmienok: 
 
 

čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

 
 
1. Bytový   dom pre do časné ubytovanie Jesienka  č.s. 813/4 na ulici 
Tresko ňovej v Byt či, v ktorom sa nachádza byt, ktorý je predmetom náj mu, je 
evidovaný v katastri nehnute ľností Správy katastra Byt ča, k.ú. Ve ľká Byt ča, 
obec Ve ľká Byt ča na LV č. 2473 v prospech vlastníka Mesto Byt ča. 
 
2. Právo prenajímate ľa naklada ť s predmetom nájmu preukazuje list vlastníctva 
č. 2473. 
      

čl. III. 
Predmet a rozsah nájmu 

 
 
1. Prenajímate ľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi do do časného užívania 1 
izbový byt č. 23 na II. poschodí v bytovom dome č.s. 813/4, na ulici 
Tresko ňovej v Byt či. Byt pozostáva z 2 izieb kúpe ľne s WC, a predsiene.  
Celková podlahová plocha činí 25,40 m2. 
 
2. Opis bytu: 2 izby, chodba,  kúpe ľňa s WC, elektrické vedenie zabudované, 
zásuvky, vypína če, svietidlá, v každej miestnosti, ústredné kúrenie  osadené 
meračmi tepla,  mera č na teplú vodu, mera č na studenú vodu, 2 ks batérie, 
vaňa, umývadlo, WC misa.  
Podrobný popis bytu a jeho vybavenie obsahuje Proto kol o odovzdaní a  prevzatí 
bytu , ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.  
 



3. Nájomca sa so stavom prenajímaného bytu oboznámi l a  bez závad ho preberá 
do svojho užívania. Nájomca a osoby, ktoré žijú s n ájomcom v spolo čnej 
domácnosti majú popri práve užíva ť byt, aj právo užíva ť spolo čné priestory 
a zariadenia bytového domu, ako aj požíva ť plnenia, ktorých poskytovanie je 
spojené s užívaním bytu.  
 
4. Osoby tvoriace domácnos ť nájomcu: 
Jozef Holá ň, nar.  
 
5. Prenajímate ľ odovzdal nájomcovi byt v užívania schopnom stave o  čom 
vyhotovil Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu   podpísanú oboma zmluvnými 
stranami. 
 

Čl. IV. 
Doba nájmu 

 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú, po čínajúc d ňom 01.06.2018 a kon čí 
31.5.2019.  
 
2. S nájomcom možno opakovane uzatvori ť zmluvu o nájme bytu len v prípade, že 
si bude riadne a v čas plni ť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o 
nájme, najmä riadne a v čas plati ť nájomné a úhrady za plnenia spojené s 
užívaním bytu a dodržiava ť Domový poriadok. 
  
3. O možnosti opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájm e bytu bude prenajímate ľ 
informova ť nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým term ínom skon čenia 
nájmu  bytu. O uzatvorenie nájomnej zmluvy, resp. p red ĺženie nájomnej zmluvy 
musí nájomca požiada ť písomne mesto doru čením žiadosti na mestský úrad, 
minimálne dva mesiace pred uplynutím doby nájmu a d oru či ť doklady k 
prehodnoteniu nájmu . 
 
 4. Prenajímate ľ uzatvorí opakovane zmluvu o nájme bytu za podmienk y, že 
nájomca po čas doby nájmu nezískal iný byt, rodinný dom alebo i ch časť do 
vlastníctva alebo do nájmu. 
 
5. Ku d ňu zániku nájmu je nájomca povinný byt vyprata ť, vybieli ť a vyprataný 
byt odovzda ť prenajímate ľovi so všetkým vybavením, ktoré pri odovzdaní nájmu  
od prenajímate ľa prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie p ri riadnom 
užívaní a údržbe. 
 
6.  Po skon čení  nájmu  nemá nájomca právo na bytovú náhradu. 
 
 

Čl. V. 
Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu  

 
 
1. D ňom uzatvorenia tejto zmluvy vzniká nájomcovi povinn osť plati ť 
prenajímate ľovi nájomné za byt a preddavky za plnenia spojené s  užívaním bytu. 
 
2. Nájomné je ur čené pod ľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky   č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov z 23. aprí la 2008  v 
znení opatrenia č. 02/R/2008  z 25. septembra 2008 a opatrenia č. 01/R/2011 z 
1. decembra 2011. 
 
3. Nájomca sa zaväzuje plati ť mesa čne: 



a) nájomné vo výške 13,77 €,  
b) preddavky za plnenia  spojené s užívaním bytu vo  výške 75,53 €  
 
Mesačné nájomné vrátane preddavkov na plnenia spojené s užívaním bytu činí: 
89,30 €. 
 
4. Nájomné a  preddavky za plnenia spojené s užívan ím bytu je nájomca povinný 
zaplati ť do 20. d ňa príslušného kalendárneho mesiaca bankovým prevodo m na ú čet 
č. 23525432/0200,  alebo v hotovosti v pokladni Mest ského úradu. 
 
5. Podrobný rozpis nájomného a preddavkov za plneni a spojené s užívaním bytu 
obsahuje eviden čný list vystavený  pre príslušný kalendárny rok. Vý ška 
preddavkov bude závisie ť od zálohového predpisu ur čeného na príslušné 
zúčtovacie obdobie. Po každom zú čtovacom období budú preddavky upravené 
v závislosti od skuto čnej spotreby zistenej po vyú čtovaní. 
 
6. Plneniami spojenými s užívaním bytu sú plnenia p oskytnuté za ú čelom 
riadneho užívania bytu, a to dodávka tepla, teplej vody, vodné a sto čné, 
dodávka elektrickej energie, zrážkové vody, vý ťah . 
 
7. Ak sa zmenia skuto čnosti rozhodné pre výpo čet nájomného alebo preddavkov za 
plnenia spojené s užívaním bytu, prenajímate ľ má právo jednostranne zmeni ť 
výšku nájomného ako aj preddavkov za plnenia spojen ých s užívaním bytu. 
Rozhodné skuto čnosti vyplývajú najmä zo zmeny právnych alebo cenov ých 
predpisov, zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb z o strany prenajímate ľa, 
resp. zo zmeny po čtu bývajúcich osôb, miera inflácie meraná indexom 
spotrebite ľských cien oproti predchádzajúcemu roku .  Prenajímate ľ sa zaväzuje, 
že  bezodkladne písomne oznámi nájomcovi zmenu výšk y nájomného a zmenu výšky 
preddavkov za plnenia spojené s užívaním bytu, a to  formou vyhotovenia nového 
eviden čného listu. 
 
8. Zmena výšky nájomného, ako aj preddavkov za plne nia spojené s užívaním bytu 
je ú činná od prvého d ňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skuto čnosti, 
ktorá zakladá právo prenajímate ľa na vykonanie zmeny. 
 
9. Preddavky za plnenia spojené s užívaním bytu pre najímate ľ vyú čtuje pod ľa 
skuto čných nákladov v termíne najneskôr do 31. 5. za pred chádzajúci kalendárny 
rok. Pod ľa výsledkov vyú čtovania: 
 
- preplatok vráti prenajímate ľ nájomcovi do 30 dní odo d ňa doru čenia 
  vyú čtovania 
- nedoplatok zaplatí nájomca prenajímate ľovi do 30 dní odo d ňa doru čenia 
  vyú čtovania 
 
10. V prípade, ak je nájomca v omeškaní s úhradou p latieb pod ľa tohto článku 
viac ako 5 kalendárnych dní, nájomca je povinný zap lati ť prenajímate ľovi 
poplatok z omeškania vo výške ur čenej v ustanovení § 4 Nariadenia vlády SR č. 
87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanov enia Ob čianskeho zákonníka. 
 
11. Nájomca sa zaväzuje, že ku d ňu vzniku nájmu oznámi prenajímate ľovi 
všetkých príslušníkov domácnosti, ktorí s ním budú v predmetnom byte býva ť. 
 
 
12. Nájomca je pred podpisom zmluvy o nájme bytu v zmysle Uznesenia MZ v Byt či 
č.154/2016 zo d ňa 23.11.2016 povinný  zaplati ť finan čnú zábezpeku vo výške 
šes ťmesačného nájomného a to v lehote do 30 kalendárnych dní  pred podpisom 
zmluvy o nájme bytu, najneskôr v de ň podpisu nájomnej zmluvy, a to na ú čet 



Mesta Byt ča č. ú čtu 0425203057/0900, alebo v hotovosti do pokladne M estského 
úradu. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o  nájme bytu, prenajímate ľ 
nájomcovi zloženú finan čnú zábezpeku bezodkladne vráti. 
 
13. V prípade opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájm e bytu sa nájomcovi 
finan čná zábezpeka nevracia a zložená finan čná zábezpeka bude zabezpe čova ť 
nájomné a platby za plnenia spojené s užívaním bytu  na ďalšiu dobu nájmu. 
 
14. Nájomca súhlasí s tým, aby po skon čení nájmu prenajímate ľ vysporiadal 
pohľadávku vo či nájomcovi vzniknutú nezaplatením nájomného, úhrad  za služby 
spojené s užívaním bytu, ro čného vyú čtovania a škody vzniknutej poškodením 
prenajatého bytu z finan čnej zábezpeky zloženej na ú čte mesta Byt ča. Po 
vysporiadaní poh ľadávok  bude zostávajúca časť finan čnej zábezpeky vrátená 
nájomcovi. 
 
 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
Práva a povinnosti nájomcu: 
 
1. Nájomca sa zaväzuje: 
 
   a) vykonáva ť v prenajatom byte drobné opravy súvisiace s jeho u žívaním na 
vlastné náklady, znáša ť náklady spojené s jeho bežnou údržbou v súlade 
s platnými právnymi predpismi (napr. ma ľovanie, oprava omietok, výmena 
osvet ľovacích zariadení). Ak sa nájomca nepostará o v časné vykonanie drobných 
opráv a bežnú údržbu bytu, má prenajímate ľ právo tak urobi ť po prechádzajúcom 
upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadova ť od neho náhradu. 
   b) bez zbyto čného odkladu oznámi ť prenajímate ľovi  potrebu takých opráv 
v byte, ktoré je povinný zabezpe či ť prenajímate ľ, pri čom je povinný umožni ť 
ich riadne vykonanie a na požiadanie prenajímate ľa,  poskytnú ť potrebnú 
súčinnos ť, spo čívajúcu aj vo vykonávaní prác. V prípade nesplnenia  tejto 
povinnosti nájomca zodpovedá za škodu, ktorá v súvi slosti s tým vznikne. 
   c) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednos ť odstráni ť v byte a v 
užívaných spolo čných priestoroch Závady, ktoré vznikli v dôsledku k onania 
alebo ne činnosti zo strany nájomcu, alebo tých ktorí s nájom com bývajú. 
V prípade, že sa tak nestane, prenajímate ľ má právo po predchádzajúcom 
upozornení nájomcu Závady a inú vzniknutú škodu ods tráni ť a požadova ť od 
nájomcu ich náhradu v plnej výške. 
   d) užíva ť byt výlu čne na bývanie. 
   e) ku d ňu zániku nájmu vyprata ť byt a priestory s bytom súvisiace a tieto 
priestory odovzda ť prenajímate ľovi so všetkým príslušenstvom a technickým 
zariadením v stave, v akom ich prevzal, s prihliadn utím na obvyklé 
opotrebovanie a to pri  riadnom užívaní a vykonávan í údržby, bez nároku na 
náhradu nákladov súvisiacich so zhodnotením bytu a užívaných spolo čných 
priestorov domu. O odovzdaní bytu sa vyhotoví písom ný záznam s uvedením popisu 
technického stavu bytu, prípadne závad. 
2. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú v dome ním a osobami, ktoré s ním   
bývajú. 
3. Nájomca nesmie prenecha ť priestory, ktoré sú predmetom nájmu do užívania 
iným osobám z titulu podnájmu. 
4. Nájomca nesmie vykonáva ť akéko ľvek stavebné úpravy a podstatné zmeny 
v byte, vrátane zásahov do elektroinštalácie a vodo inštalácie, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímate ľa. V opa čnom prípade zodpovedá 
za vzniknutú škodu. V prípade súhlasu prenajímate ľa, náklady na realizáciu 



navrhnutých zmien znáša v plnom rozsahu nájomca, be z nároku na ich náhradu po 
skon čení nájmu. 
5. Nájomca svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzu je, že bol oboznámený 
s povinnos ťami vz ťahujúcimi sa na nájomcu bytu, v súvislosti so správ ou 
a prevádzkou bytového domu, v ktorom sa predmetný b yt nachádza. Zárove ň sa 
zaväzuje tieto povinnosti plni ť a dodržiava ť. 
6. Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dba ť, aby sa v dome vytvorilo 
prostredie zabezpe čujúce ostatným nájomcom bytov výkon ich práv. 
7. Zmenu po čtu členov domácnosti (narodenie die ťaťa, ods ťahovanie člena rodiny 
je nájomca povinný oznámi ť do jedného mesiaca správcovi bytového domu, ktorý 
túto zmenu vyzna čí na eviden čnom liste. 
8. Nájomca sa zaväzuje dodržiava ť domový poriadok, udržiava ť čistotu 
v prenajatom byte v spolo čných priestoroch a zariadeniach domu.   
 
 
 
Práva a povinnosti prenajímate ľa: 
 
1. Prenajímate ľ sa zaväzuje stavebné úpravy a iné podstatné zmeny v byte po čas 
trvania nájmu vykonáva ť iba so súhlasom nájomcu. Nájomca môže tento súhlas  
odoprie ť iba z vážnych dôvodov. Pokia ľ prenajímate ľ  bude takéto úpravy 
vykonáva ť na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, nájom ca sa zaväzuje ich 
vykonanie bez obmedzenia umožni ť. 
 
2. Prenajímate ľ je povinný  v čas odstráni ť Závady a poškodenia brániace 
riadnemu užívaniu bytu alebo ohrozujúce výkon nájom covho práva, inak má 
nájomca právo po predchádzajúcom upozornení správcu  prekážky v nevyhnutnej 
miere odstráni ť a požadova ť od neho náhradu vynaložených nákladov. Právo na 
náhradu škody musí u prenajímate ľa uplatni ť bez zbyto čného odkladu. Ak si 
právo neuplatní do šiestich mesiacov od odstránenia  závad, právo zanikne. 
 
 

Čl. VII. 
Skončenie nájmu 

 
1.  Nájom kon čí uplynutím dohodnutej doby nájmu, alebo pred uplyn utím tejto 
doby dohodou zmluvných strán, alebo výpove ďou. Nájomca môže  vypoveda ť nájom 
bytu bez uvedenia dôvodu, prenajímate ľ len  z dôvodov uvedených v ust. § 711 
Občianskeho zákonníka. 
 
2. Jedným z dôvodov na výpove ď nájmu bytu zo strany prenajímate ľa aj pred 
uplynutím dohodnutej doby nájmu je aj to, že nájomc a nebude plati ť nájomné 
a preddavky za plnenia s nájmom spojené, riadne a v čas.  
 
3. Výpovedná lehota je tri mesiace a za čína plynú ť prvým d ňom  kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doru čení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
 
 

Čl. VIII. 
Závere čné ustanovenia  

 
1. Pokia ľ táto zmluva neustanovuje inak, spravujú sa právne vz ťahy jej 
účastníkov ustanoveniami Ob čianskeho zákonníka v platnom znení. 
 
2. Neoddelite ľnou sú časťou tejto zmluvy je: 
   a) eviden čný list pre výpo čet úhrady za užívanie bytu a preddavkov za  



      plnenia spojené  s užívaním bytu 
   b) Protokol o prevzatí a stave bytu   
 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každ á zo zmluvných strán obdrží 
jedno vyhotovenie. 
 
4. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia by ť v písomnej forme 
a podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú nepla tné. 
 
5 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, zro zumite ľne a ur čito, zmluvné 
strany ju neuzatvorili v tiesni, ani za obzvláš ť nevýhodných podmienok. 
 
6. Táto zmluva nadobúda platnos ť jej podpísaním a ú činnos ť d ňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta. 
 
 
 
V Byt či, d ňa 16.05.2018 
 
č.j.: 36/7499/2018 
 
 
 
              
        nájomca                                            prenajímate ľ                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................                       ...................... 
       Jozef Holá ň                                     Bc. Miroslav M inár čik  
                                                         primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


