
 

 

Zmluva o nájme bytu 

 
Prenajímateľ :  

 

Názov :                      Stredná odborná škola, ( ďalej len SOŠ ) 

Sídlo :                        Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké Tatry 

Zastúpený :                RNDr. Peter Slančo, riaditeľ školy 

IČO :                         00893552  

DIČ :                         2021357998 

Peňažný ústav :        Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Poprad 

Číslo bežného účtu : 8523053116 / 5600 

 

 

Nájomca :         

Meno, priezvisko :    Anton Ilčík,  

Trvalý pobyt :            
                                     

Druh vykonávanej práce :  

                                    Kurič, údržbár v Strednej odbornej škole, 

                                    Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké Tatry 

Poznámka :                  Nájomca v mieste výkonu práce nevlastní, nie je spoluvlastníkom, 

                                     nemá v nájme a nie je spolunájomcom iného bytu resp. rodinného domu 

Narodený :                  
Číslo OP :                    

Zamestnanie :            SOŠ, Horný Smokovec26, 06201 Vysoké Tatry 

 

uzatvárajú 

 

podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých 

pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami a zákona 446/2001 Z.z. o majetku 

vyšších územných celkov v platnom znení zmluvu o nájme školského bytu na SOŠ v Hornom 

Smokovci 26, 06201 Vysoké Tatry. 

 
Článok 1 

Predmet nájmu 

 

1.1 Prenajímateľ prenajíma bytový priestor – školský byt. Byt sa nachádza v suteréne budovy             

      je dvojizbový a pozostáva z dvoch obytných miestností (39,60 m2) a dvoch vedľajších   

      miestností (13,42 m2). Celková výmera 53,03 m2. Okrem toho prenajímateľ prenajíma  

      hnuteľný majetok a to: elektrický sporák MORA, rok nadobudnutia 1996, po uplynutí  

      životnosti).  

1.2. Prenajímané priestory sa nachádzajú v budove  SOŠ vo vlastníctve Prešovského   

samosprávneho kraja, v správe SOŠ, súpisné číslo 17026, na parcele  č. 206/1, číslo listu 

vlastníctva 579, katastrálne územie 858544 Starý Smokovec. 

1.3 Prenajímateľ je správcom nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktorý je predmetom nájmu. 

Prenajímateľ prehlasuje, že je v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s 

majetkom Prešovského samosprávneho kraja oprávnený nakladať s predmetom  nájmu. 
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Článok 2 

Účel nájmu 

2.1 Prenajímateľ prenecháva byt nájomcovi výlučne za účelom bývania. 

2.2 Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatý byt využívať v súlade s dohodnutým účelom   

bývania. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá 

právo prenajímateľa okamžite odstúpiť od zmluvy. 

      Byt bude užívať : 

     -  Anton Ilčík, nar.                      , zamestnanec SOŠ v Hornom Smokovci 

      V prípade užívania bytu aj  ďalšou osobou, uvedie túto skutočnosť prenajímateľovi.  

2.3 Byt je ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy spôsobilý k riadnemu užívaniu, čo nájomca pot- 

vrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve. 

 

 

Článok 3 

             Doba nájmu 

 

3.1 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt do užívania na dobu určitú a to od  01.01.2012          

     do ukončenia pracovného pomeru nájomcu u prenajímateľa.  

      

      Článok 4 

 

Výška nájomného a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu 

 

4.1 Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi platiť mesačnú úhradu za užívanie bytu  vrátane prí- 

      slušenstva (nájomné)  zrážkou zo mzdy mesiac vopred na príjmový účet 8523053116/5600 

Dexia banka Slovensko, pobočka Poprad – 12. každého mesiaca v sume 67,98 €.  

 

      Výška nájmu je vypočítaná na základe  Opatrenia MF SR z 23.apríla 2008 č.01/R/2008  

      ( ďalej len Opatrenie ) na mesiac nasledovne: 

      -     obytné miestnosti      39,60 m2          1.122 €/m2                    spolu   44,43 € 

      -     vedľajšie miestnosti  13,43 m2          0,524 €/m2                    spolu     7,04 € 

      -     hnuteľný majetok            1  ks            1,00   €/ks                     spolu     1,00 €   

      -     cena nájmu základného prevádzkového zariadenia bytu ,  

             znížená podľa § 1, bod 4 písmeno  c,e,f   Opatrenia               spolu   15,39 €    

      -     mesačné nájomné za ostatné zariadenie bytu                           spolu     1,00 €                      

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Maximálna cena nájmu ..........................................................           spolu :  67,86 €  

 

Maximálna cena nájmu , znížená v zmysle § 1, bodu 10,  

písm. a) Opatrenia  o 10 %..................................................           spolu :  61,07 €  

                               

4.2. 

   a) Do bytu je dodávaná len studená pitná voda, ktorej spotreba je meraná samostatným 

vodomerom pre byt.  

       Vyúčtovanie spotreby studenej pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody z domácnosti sa 

vyúčtuje raz ročne v termíne zhodnom s termínom vyúčtovania od dodávateľa pitnej vody 

pre SOŠ - Veolia Poprad. 

       Do bytu nie je dodávaná teplá voda. 

       Na základe uvedeného sa určuje mesačná záloha za dodávku pitnej studenej vody a  

odvádzanie odpadovej vody  za jednu osobu  vo výške  5,00 € mesačne. 
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     b)   Do bytu nie je dodávané teplo z kotolne školy. Byt má samostatný kotol na kúrenie. 

 

     c)   Úhradu za elektrickú energiu a plyn si platí nájomca sám na základe uzatvorených  

            zmlúv s ich dodávateľmi. 

 

      d) Odvoz odpadu nájomca rieši sám v zmysle Nariadenia Mesta Vysoké Tatry č.9/2009 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady.  

 

        Úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu (ďalej len prevádzkové náklady) nájomca sa     

        zaväzuje platiť zrážkou zo mzdy na účet  8523053116/ 5600,vedený v Dexia banka     

        Slovensko, spolu s úhradou za užívanie  bytu (nájomné) .  

      

    e)   Podiel poistného na byt, vypočítaný z poistnej zmluvy č. 6035521027 v Allianz SP, 

         - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou, 

           sa určuje vo výške 7,62 € za rok, t.j. 0,63 € mesačne, 

         - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou z vodovodných zariadení, 

           sa určuje vo výške 1,42 € za rok, t.j. 0,12 € mesačne, 

 

     f)   Podiel revízií plynových spotrebičov na byt, vypočítaný zo správy o odbornej prehliadke 

          VTZ plynových spotrebičov, podľa  §13, vyhl. 508/2009 Z.z., z 29.04.2011 , 

          - objekt plynový spotrebič  Sporák - sa určuje 

              vo výške 7,00 € za rok, t.j. 0,58 € mesačne 
          - objekt plynový spotrebič  závesný plynový kotol Protherm 24 KTO - sa určuje 

              vo výške 7,00 € za rok, t.j. 0,58 € mesačne 

 

Výška uvedených vyčíslených nákladov  v bode 4.2 ( a,e,f, )   za mesiac :        6,91 € 

 

Určená výška nájmu spolu s úhradou za plnenia spojené s užívaním bytu spolu 

je vo výške  67,98 € 

 

      Súčasťou zmluvy je príloha Evidenčný list pre výpočet úhrady za užívanie bytu a služby. 

 

4.3 Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného, prenajímateľ má právo  

       zmeniť i výšku platieb na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu, ak je na to dôvod 

       vyplývajúci z počtu bývajúcich osôb, zmeny právnych a cenových predpisov, alebo zo 

       zmeny rozsahu plnení služieb poskytovaných s užívaním bytu. 

 

4.5 Úprava platieb za nájomné je závislá od miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR 

za predchádzajúci kalendárny rok. Táto úprava platieb bude realizovaná formou jednostran-

ného oznámenia prenajímateľa. Prvýkrát bude upravená cena nájmu od 01.01.2012 o mieru 

inflácie za rok 2011.  

 

4.6 V prípade omeškania s úhradami platieb nájomného a prevádzkových nákladov je nájomca 

povinný uhradiť poplatok z omeškania v súlade s nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z., 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

4.7   Nájomca sa zaväzuje, že prenajímateľovi uhradí do 15 dní daň z nehnuteľnosti pripadajúcu  

        na užívané priestory ak táto bude od správcu dane požadovaná a to podľa určenia  

        príslušného správcu dane.          
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Článok 5 

               Práva a povinnosti z nájmu bytu                                                                         

 

5.1 Prenajímateľ odovzdá byt nájomcovi do užívania v stave spôsobilom na riadne užívanie 

      a zabezpečí nájomcovi plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním bytu. 

5.2 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu závažných   

      opráv v byte, ktoré má znášať prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za  

       škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla. (havarijné stavy - prasknutý radiátor, 

vodovod, problémy s dodávkou elektrického prúdom, prasknutá kanalizácia). 

5.3 Ak prenajímateľ  nesplní svoju povinnosť odstrániť  závady brániace riadnemu užívaniu  

      bytu, alebo ktorými je výkon práva nájomcu ohrozený, má nájomca právo po predchádzajú-

com upozornení prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho 

náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u prenajímateľa bez 

zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do 6 mesiacov od odstránenia závad 

5.4 Popri práve užívať byt má nájomca a osoby, ktoré s nim žijú v spoločnej domácnosti aj právo  

      užívať spoločné priestory a zariadenia domu a právo požívať plnenia, ktorých poskytovanie  

      je spojené s užívaním bytu. 

5.5 Nájomca sa zaväzuje vykonávať v prenajatom byte drobné opravy súvisiace s jeho užívaním  

a uhrádzať náklady spojené s jeho bežnou údržbou v zmysle nariadenia vlády SR č. 87/1995 

Z.z.. minimálne v rozsahu prílohy č. 1 nariadenia.  

5.7 Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v byte sám, alebo tí, ktorí  

      s ním byt užívajú. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení  

nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhrady. 

5.8 Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu pre- 

      najímateľa, a to ani na svoje náklady. 

5.9 Nájomca nie je oprávnený prenajať predmet nájmu resp. jeho časť tretej osobe. 

5.10 Nájomca nesmie využívať byt na iné účely ako na bývanie. 

5.11 V  priestore pred bytom je zakázané umývať motory áut, či znečisťovať priestor olejovitý-  

        mi, či chemickými látkami.  

5.12 Chov domácich zvierat – psov. Zvieratá musia byť pravidelne preukázateľne očkované 

        a nesmú byť agresívne voči žiakom a zamestnancom školy. Počas vyučovania musia byť 

        umiestnené v koterci resp. uviazané na reťazi.  Za prípadné ublíženie na zdraví  osôb znáša 

        následky vlastník psov.         

 

 

Článok 6 

Skončenie nájmu 

 

6.1 Doba nájmu podľa  tejto zmluvy končí 

a) uplynutím času na ktorý bol nájom dojednaný t.j. dňom skončenia pracovného pomeru  

b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom 

c)  písomnou výpoveďou a to uplynutím výpovednej lehoty       

6.2 Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu  okrem dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho  

      zákonníka aj ak : 

       a)  nájomca uskutoční v byte stavebné úpravy alebo inú podstatnú zmenu v byte bez sú- 

                 hlasu prenajímateľa alebo akékoľvek zásahy do elektrického vedenia, plynového ve- 

                 denia a také úpravy, ktoré by mohli ohroziť statiku bytu a nežiaduce zásahy na  upo- 

                 zornenie prenajímateľa na vlastné náklady neodstráni do troch dní, 

b)  ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa, prihlási na pobyt ďalšieho občana, okrem tých  

      osôb, ktoré patrili do spoločnej domácnosti v čase uzatvárania tejto zmluvy alebo, ak  

      takejto osobe umožnia dlhodobejší pobyt v spoločnej domácnosti a užívanie bytu. 
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6.3  Po uplynutí doby nájmu alebo po výpovedi je nájomca povinný byt vypratať a odovzdať pre- 

       najímateľovi v stave primeranom dobe užívania bytu a obvyklého opotrebovania  prenajíma- 

       teľovi do 30 dní od skončenia platnosti nájmu bez nároku na zabezpečenie bytovej náhrady 

       zo strany prenajímateľa. 

      V prípade zisteného úmyselného poškodenia alebo odcudzenia bytového zariadenia je nájom- 

       ca povinný na výzvu prenajímateľa uhradiť vyčíslenú požadovanú škodu. V prípade neuhra- 

       denia výšky vyčíslenej škody, bude prenajímateľ postupovať v zmysle platných právnych 

       predpisov. 

 

6.4 V ostatnom sa vzťahy medzi účastníkmi zmluvy riadia ustanoveniami Občianskeho zákonní- 

       ka. Výpovedná doba je v zmysle § 710 Občianskeho zákonníka trojmesačná. 

                                                         

 

 

Článok 7 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňom jej schválenia PSK 

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

 

7.2  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých  každá zmluvná strana obdrží po  

       jednom vyhotovení a dve vyhotovenia obdrží Prešovský samosprávny kraj.   

 

7.3  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, sa bude riadiť počas  

       celej doby jej platnosti príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Prípadné spory  

       vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riešiť prednostne zmierom. 

 

7.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch  zmluv- 

      ných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného 

      Dodatku k zmluve. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy prerokuje prenajímateľ s nájom- 

      com najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia návrhu na zmenu od ktorejkoľvek zo zmluv-       

      ných strán. 

 

7.5 Akákoľvek písomnosť vrátane akýchkoľvek písomných oznámení zo strany prenajímateľa 

      určená nájomcovi sa doručuje na adresu sídla nájomcu:  Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké  

      Tatry. 

 

       

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne, vážne, určite  

      a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie v omyle ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok, s jej 

      obsahom súhlasia a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
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V  Hornom Smokovci,    dňa  21.12.2011    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDR. Peter Slančo,  riaditeľ školy                        Anton Ilčík 

 

–––––––––––––––––––––––––––                                               ––––––––––––––––––––––––- 

                prenajímateľ                                                                                 nájomca 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 

1. Evidenčný list pre výpočet úhrady za užívanie bytu a služby. 

2.   Protokol o odovzdaní a pravzatí bytu s opisom príslušenstva a stavu bytu 

 

 

 

 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa:   10.02.2012 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:   11.02.2012 

 

 

 


