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Nájomná zmluva na byt 
_______________________________________________________________________________ 

 

Zmluvné strany: 

 

1/ Meno a priezvisko:  Jozef Novák, rod. Novák 

Bydlisko:   Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika 

Dátum narodenia:  01.01.1990 

Rodné číslo:   900101/1234 

Štátna príslušnosť:  SR 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

a 

2/ Meno a priezvisko:  Peter Novák, rod. Novák 

Bydlisko:   Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika 

Dátum narodenia:  01.01.1990 

Rodné číslo:   900101/1234 

Štátna príslušnosť:  SR    

  (ďalej len „nájomca“) 

 (prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná 

 strana“) 

 
sa dohodli na uzatvorení tejto Nájomnej zmluvy na byt (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 663 a nasl. zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, 

vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1234, a to bytu č. 13 vo 

vchode číslo 50, na 5. poschodí bytového domu, pod súpisným č. 4563, postavený na parcele registra KN/C 

č. 123/45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 800 m
2
, vrátane podielu na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku vo veľkosti 80/100-ín, (ďalej len 

„predmet nájmu“). 

 

2. Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať predmet nájmu nájomcovi, aby ho dočasne užíval 

a nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi zaplatiť odplatu, teda nájomné, ktoré je bližšie špecifikovaná v čl. III. 

tejto zmluvy.  

 

Článok II. 

Opis bytu 

 

1. Byt pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je predsieň, chodba, 

kuchyňa, obývacia izba, spálňa, 2x detská izba, kúpeľňa, 2x WC, loggia a pivnica č. 13. Celková výmera 

podlahovej plochy bytu s príslušenstvom je 85 m
2
.  

 

2. Súčasťou bytu je ústredné vykurovanie teplovodné s rozvodom, radiátory s termoventilmi a digitálnym 

meračom spotreby tepla, s meraním a reguláciou, automatickým aj manuálnym nastavením, elektroinštalácia 

svetelná, rozvod vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja s vlastným 

meraním spotreby teplej a studenej vody v bytovom jadre, inštalácia plynu, kanalizácia, elektrický rozvádzač 

s automatickým istením, rozvod káblovej TV, domáci telefón s vrátnikom, telefón. Nútené odsávanie 

z kúpeľne, WC a kuchyne je samostatnou vzduchotechnikou. 

 

Článok III. 
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Účel nájmu 

 

Účelom nájmu bude bývanie nájomcu, teda zabezpečovanie bytových potrieb nájomcu, bez možnosti 

ďalšieho prenechania predmetu nájmu do podnájmu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prenajímateľa. 

 

Článok IV. 

Nájomné 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný platiť prenajímateľovi za nájom predmetu nájmu nájomné 

vo výške 400,- Eur (slovom: štyristo Eur) mesačne. 

 

2. Spolu s nájomným sa nájomca zaväzuje preddavkovo platiť prenajímateľovi úhrady za služby spojené 

s užívaním predmetu nájmu (teda najmä poplatky za spotrebu plynu, vody a stočné, poplatky za spotrebu 

elektrickej energie, poplatky za odvoz komunálneho odpadu, poplatky za káblovú TV a internet) (ďalej len 

„energie“) vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto Eur). Vyrovnanie nedoplatkov a preplatkov za skutočne 

spotrebované služby podľa tohto bodu tejto zmluvy spojené s užívaním predmetu nájmu vykonajú zmluvné 

strany na základe vyúčtovania od dodávateľov vyššie uvedených služieb. V prípade, ak výška uhradených 

preddavkov prekračuje výšku skutočných prevádzkových nákladov predmetu nájmu, rozdiel uhradí 

prenajímateľ na bankový účet nájomcu, číslo účtu: 98765431/0900, a to do desiatich (10) dní po doručení 

vyúčtovania skutočných nákladov prenajímateľom nájomcovi. V prípade, ak výška uhradených preddavkov 

je nižšia ako skutočné prevádzkové náklady predmetu nájmu, nájomca je povinný nedoplatok uhradiť do 

desiatich (10) dní po doručení vyúčtovania skutočných nákladov prenajímateľom nájomcovi. Prílohou 

každého vyúčtovania skutočných nákladov sú kópie vyúčtovacích faktúr dodávateľov služieb a na požiadanie 

je prenajímateľ povinný predložiť nájomcovi originály týchto vyúčtovacích faktúr. 

 

3. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné za daný mesiac vždy do pätnásteho (15) dňa 

príslušného mesiaca, za ktorý sa nájomné uhrádza, pričom nájomné sa uhrádza formou bezhotovostného 

bankového prevodu na číslo účtu prenajímateľa 12345678/0900, vedený v ČSOB, a.s. Nájomné sa považuje 

za uhradené v deň, keď je v plnom rozsahu pripísané na bankový účet prenajímateľa. 

 

Článok V. 

Doba nájmu 

 

1. Nájom vzniká dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájme na dobu určitú, a to do 02.01.2018. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Občianskym zákonníkom a príslušnými 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží prenajímateľ, jeden (1) rovnopis 

obdrží nájomca. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a 

vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
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Púchov, dňa 30.01.2015      Púchov, dňa 30.01.2015 

 

 

Prenajímateľ:       Nájomca: 

 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

Jozef Novák       Peter Novák 
 


