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Zmluva o nájme obecného bytu č.497/4 
uzatvorená v zmysle § 685 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení  

neskorších zmien a doplnkov č.  497/1 
 
 

Čl.I. 
Zmluvné strany 

 
 
Prenajímateľ:    Obec Komoča 
Sídlo: 941 21 Komoča č. 495 
Zastúpená: Imrich Lukács, starosta obce 
IČO: 00 309 001, 
Bankové spojenie: Prima banka, Nové Zámky 
Číslo účtu: SK83 5600 0000 0039 0819 3002 
Telefón: 035 648 11 01 
 
(ďalej len ako „prenajímateľ“) 
 
a  
 
Nájomca:        Katarína Fifková                 
Dátum narodenia:       12.09.1987             
Trvalý pobyt:              941 21 Komoča č.d. 78  
                                       
 (ďalej len ako „nájomca“)                
 
 

Čl.II. 
Predmet nájmu 

 
1. Predmetom tejto zmluvy o nájme obecného bytu (v ďalšom aj ako „Zmluva“) je byt č. 4 na 

adrese Komoča súp. č. 497 v obci Komoča (v ďalšom len ako „byt“).  Prenajímateľ je 
vlastníkom bytového domu 6 b.j. nachádzajúceho sa v k.ú. Komoča, na parcele č. 276/3, 
súpisné číslo 497, ktorý je vedený na LV č. 1 Správy katastra v Nových Zámkoch. Predmetný 
bytový dom pozostáva zo 6 bytových jednotiek  a nádvoria.  

2. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností – celkovou podlahovou plochou 48,34 m2 
vrátane kuchyne, izby a a dvoch vedľajších miestností (predsieň, kúpeľňa s WC). 

      Príslušenstvom bytu je aj terasa. 
3. Prenajímateľ ako vlastník bytového domu touto Zmluvou prenecháva nájomcovi  predmet 

nájmu špecifikovaný v čl. II. ods. 1 na dočasné užívanie za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve,  a nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné a preddavky na 
úhradu za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytu.    

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: opis príslušenstva a opis stavu bytu uvedený v 
Zápisnici o prevzatí a odovzdaní bytu do užívania a Evidenčný list. Uvedené dokumenty 
tvoria prílohy č. 1 a 2 tejto Zmluvy. 
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5. Nájomca vyhlasuje, že so stavom bytu, jeho príslušenstva a vedľajších miestností sa 
oboznámil v prítomnosti zástupcu prenajímateľa pred podpísaním Zmluvy. 

6. Prenajímateľ odovzdal nájomcovi byt vrátane jeho príslušenstva v stave spôsobilom na 
dohodnuté užívanie, o čom bola vyhotovená a zmluvnými stranami podpísaná Zápisnica o 
odovzdaní a prevzatí bytu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

7. Prenajímateľ prostredníctvom tretích osôb poskytuje nájomcovi nasledovné  plnenia spojené 
s užívaním bytu: dodávku elektrickej energie, dodávku vody z verejného vodovodu, 
likvidáciu odpadových vôd. 

   
Čl.III. 

Účel nájmu a rozsah užívania  
 

1. Nájomca je oprávnený predmet nájmu uvedený v čl. II tejto zmluvy užívať len na bývanie.   
V prípade porušenia spôsobu a rozsahu užívania bytu nájomcom je prenajímateľ oprávnený 
dať nájomcovi výpoveď z nájmu podľa ustanovenia § 711 ods. 1 písm. g) zákona č. 40/1964 
Zb. - Občiansky zákonník SR v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“), toto oprávnenie má prenajímateľ aj v prípade, ak túto povinnosť poruší osoba, 
ktorá žije s nájomcom v spoločnej domácnosti.   

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 odstúpiť od zmluvy. 

 
Čl.IV. 

Nájomné a úhrada plnení poskytovaných s užívaním bytu 
 

1. Dňom uzavretia tejto Zmluvy vzniká nájomcovi povinnosť platiť prenajímateľovi nájomné za 
byt a preddavkov na úhradu plnení spojených s užívaním bytu.  

2. Výška nájomného je stanovená v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmov bytov v znení Opatrenia Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 02/R/2008.  Výška ročného i mesačného nájomného a preddavkov na 
plnenia spojených s užívaním bytu sú uvedené v Evidenčnom liste, ktorý tvorí Prílohu č. 2 
tejto Zmluvy. 

3. Nájomca je povinný po celú dobu trvania nájmu uhrádzať mesačne najneskôr do 20. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca prenajímateľovi nájomné, ako aj preddavky za plnenia 
poskytované s užívaním bytu.   

4. Nájomca je povinný platby, uvedené v čl. IV. ods. 2 a 3 Zmluvy, uhrádzať prenajímateľovi na 
číslo účtu určené prenajímateľom, alebo priamo do pokladne obce Komoča.  

5. V prípade, že sa nájomca dostane do omeškania s úhradou nájomného a/alebo preddavkov za 
plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytu, je povinný uhradiť prenajímateľovi 
poplatok z omeškania za každý, aj začatý mesiac omeškania. Výška poplatku z omeškania je 
stanovená v zmysle § 4 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a predstavuje za každý deň omeškania 0,5 promile 
dlžnej sumy, najmenej však 0,83 € za každý aj začatý mesiac omeškania. Zároveň je nájomca  
povinný uhradiť poštovné za zaslanie upomienky o nezaplatení nájomného a/alebo 
preddavkov, prípadne nedoplatku vyúčtovania. 

6. Pri platbe nájomca uvedie, za ktorý mesiac platbu uhrádza. 
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7. V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie mesiac, za ktorý sa úhrada platí,  alebo uvedie 
mesiac, ktorý už bol uhradený, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie nájomca 
úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť prenajímateľ 
sám, pričom spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

8. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi skutočnú cenu za jednotlivé druhy plnení, ktoré    
       prenajímateľ v súvislosti s užívaním bytu poskytuje sám, a/alebo prostredníctvom   
       subdodávateľov. 

9. Skutočnú cenu plnení poskytovaných v súvislosti s užívaním bytu za zúčtovacie obdobie 
vždy k 31.12. príslušného roka vyúčtuje prenajímateľ v súlade s platnými právnymi 
predpismi podľa skutočných nákladov v termíne najneskôr do 31.05. nasledujúceho 
kalendárneho roka ako rozdiel medzi zaplatenými preddavkami za jednotlivé služby a ich 
skutočnou cenou. Prenajímateľ doručí vyúčtovanie nájomcovi bez zbytočného odkladu po 
jeho vyhotovení.  

10. Nájomca je povinný doplatiť prenajímateľovi prípadné nedoplatky za skutočné ceny plnení 
poskytovaných v súvislosti s užívaním bytu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
vyúčtovania alebo v tej istej lehote vzniesť písomne voči nemu námietky. Prenajímateľ sa 
zaväzuje najneskôr do 30 dní od doručenia námietok preveriť ich oprávnenosť a o výsledku 
upovedomiť nájomcu. V prípade, ak vyúčtovaním vznikol nájomcovi reálny finančný 
preplatok, zaväzuje sa ho prenajímateľ bez zbytočného odkladu vyplatiť nájomcovi, ak sa 
neuplatní postup podľa odseku 11, alebo ak sa nájomca s prenajímateľom nedohodli inak. 
Uvedený postup platí aj v prípade, ak na základe oprávnených námietok nájomcu alebo z 
iných opodstatnených dôvodov bude vypracované opravné vyúčtovanie, upravujúce 
vyúčtovanie pôvodné. 

11. Prípadným preplatkom na preddavkoch za plnenia spojené s užívaním bytu môže 
prenajímateľ kompenzovať uspokojenie svojej pohľadávky, ktorú má voči nájomcovi a ktorá 
vznikla porušením povinnosti nájomcu uvedenej v ods. 3 tohto článku. 

12. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného, prenajímateľ má právo 
zmeniť i výšku mesačných preddavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, ak 
je pre to dôvod vyplývajúci z počtu osôb užívajúcich byt, zmeny právnych a/alebo cenových 
predpisov a/alebo zo zmeny rozsahu plnení  poskytovaných s užívaním bytu. Prenajímateľ sa 
zaväzuje, že oznámi nájomcovi zmenu výšky nájomného a zmenu výšky preddavkov písomne 
pred ich splatnosťou. 

13. Výšku nájomného a výšku mesačných preddavkov prenajímateľ zmení v prípadoch 
uvedených v ods. 13. tohto článku od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
skutočnosti, ktorá zakladá právo prenajímateľa na vykonanie zmeny.  

14. Dohodnutý spôsob platenia nájomného, preddavkov na plnenia poskytované v súvislosti s 
užívaním bytu platí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak inak nestanoví 
právny predpis.  

15. Prenajímateľ si zároveň vyhradzuje právo v priebehu dojednanej doby nájmu meniť výšku 
mesačných preddavkov za jednotlivé druhy plnení spojených s užívaním bytu, ak dôjde k 
zmene právnych predpisov upravujúcich ich ceny alebo ak na to bude iný dôvod (napr. zmena 
rozsahu poskytovaných plnení, zvýšenie cien poskytovaných plnení a pod.). Uvedené je 
prenajímateľ oprávnený vykonať aj jednostranným písomným oznámením. Nájomca sa 
zaväzuje upravené nájomné a preddavky platiť vo výške a v lehotách uvedených v oznámení. 

 
 
 


