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Nájoﾏﾐá zﾏluva 

č.: 1610518 

                                                             
na Hyt č. 5 , popisﾐé číslo 161, Blesovce uzatvoreﾐá podľa ustaﾐoveﾐia § ヶΒヵ a ﾐasl. zák. č. ヴヰ/ヱΓヶΑ )H. 
OHčiaﾐskeho zákoﾐﾐíka v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov, zák. č. ヴヴン/ヲヰヱヰ o dotáIiáIh ﾐa rozvoj Hývaﾐia 
a o soIiálﾐoﾏ Hývaﾐí a VZN 02/2011 obce Blesovce z 5.1.2011, o zásadáIh hospodáreﾐia s Hytovýﾏ fondom 

vo vlastﾐíItve oHIe ふďalej leﾐ V)Nぶ ﾏedzi: 
 

Čl.ヱ 

Zﾏluvﾐé straﾐy 

Preﾐajíﾏateľ:                                               
Obec Blesovce 

Blesovce 117 

Γヵヶ ヰヱ Bojﾐá 

)astúpeﾐá: Pavol Cabaj, starosta obce  

IČO:  00310221 

DIČ:  2021315373 

zastúpeﾐá podľa Maﾐdátﾐej zﾏluvy z 1.7.2014 o výkoﾐe správy Hytov firﾏou  
HERMANN SK, spol. s r. o.,  

Brezová ンヲΒ/ヱン, Tovarﾐíky,   
Γヵヵ ヰヱ Topoľčaﾐy 

IČO: ヴヴ 314 507                              

DIČ: ヲヰヲヲヶヶΒΒΑΓ 

IČ DPH: SKヲヰヲヲヶヶΒΒΑΓ 

zastúpeﾐá: TiHor HuHiﾐský - koﾐateľ  
 

Nájoﾏca:                                                       
 

BI. Jaﾐka Klačaﾐská  

 

-  

        
Čl.ヲ 

Predﾏet ﾐájﾏu 

 

ヲ.ヱ. Preﾐajíﾏateľ – vlastﾐík Hytového doﾏu 161 ﾐaIhádzajúIi sa na parc. č. 64/24 v katastrálnom území 
Blesovce, výlučným vlastníkom ktorého je prenajímateľ, preﾐeIháva ﾐájoﾏIovi do užívaﾐia 

 Hyt č. 5 určeﾐý ﾐa účely ﾐájoﾏﾐého Hývaﾐia, ﾐaIhádzajúIi sa ﾐa posIhodí:  1. 

ヲ.ヲ. Preﾐajíﾏaﾐý Hyt pozostáva z 1 izieb a  príslušeﾐstva. )ozﾐaﾏ príslušeﾐstva je oHsahoﾏ Evideﾐčﾐého 
listu ﾐájoﾏﾐého Hytu a zozﾐaﾏu osôH tvoriaIiIh doﾏáIﾐosť ﾐájoﾏIu, ktorý je ﾐeoddeliteľﾐou prílohou 
tejto ﾐájoﾏﾐej zﾏluvy. 
2.3. S právoﾏ užívať Hyt je spojeﾐé právo užívať spoločﾐé časti doﾏu, spoločﾐé zariadeﾐia doﾏu a spoločﾐé 
príslušeﾐstvo doﾏu, ktoré ﾐie je staveHﾐou súčasťou doﾏu, ako aj požívať plﾐeﾐia, ktorýIh poskytovaﾐie je 
spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu. 
ヲ.ヴ. S užívaﾐíﾏ Hytu sú spojeﾐé ﾐasledovﾐé plﾐeﾐia, ktorýIh poskytovaﾐie je spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu: 
studenej vody z vlastﾐej studﾐe, odvod splaškovýIh a dažďovýIh vôd, dodávka elektriIkej eﾐergie do 
spoločﾐýIh častí a zariadeﾐí doﾏu a vyHaveﾐie Hytu spoločﾐou televízﾐou aﾐtéﾐou.  
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ヲ.ヵ. Medzi plﾐeﾐia, ktorýIh poskytovaﾐie je spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu ﾐepatria: dodávka tepla, teplej 

úžitkovej vody, plyﾐu a elektriIkej eﾐergie do Hytu, vyHaveﾐie Hytu aﾐtéﾐou pre rozhlasový prijíﾏač, 
upratovaﾐie spoločﾐýIh častí a zariadeﾐí doﾏu, čisteﾐie Ihodﾐíkov a odpratávaﾐie sﾐehu. 
Dodávku plyﾐu a elektriIkej eﾐergie si zaHezpečuje ﾐájoﾏIa iﾐdividuálﾐou zﾏluvou s dodávateľﾏi ﾐa 
vlastﾐé ﾐáklady. 

Čl.ン 

DoHa ﾐájﾏu 

 

ン.ヱ. Nájoﾏﾐá zﾏluva sa uzatvára ﾐa doHu určitú od  ヱ. júla ヲヰヱΒ do 30. júﾐa ヲヰヲヱ. 

ン.ヲ. NájoﾏIa je poviﾐﾐý počas trvaﾐia ﾐájoﾏﾐého vzťahu dodržiavať podﾏieﾐky vyplývajúIe z VZN obce 

Blesovce o zásadáIh hospodáreﾐia s Hytovýﾏ foﾐdoﾏ vo vlastﾐíItve oHIe. 
ン.ン. NájoﾏIa ﾏá právo ﾐa predﾐostﾐé opakovaﾐé uzatvoreﾐie ﾐájoﾏﾐej zﾏluvy ﾐa Hyt uvedeﾐý v čl.ヲ 
pokiaľ si riadﾐe plﾐí poviﾐﾐosti vyplývajúIe z tejto ﾐájoﾏﾐej zﾏluvy, V)N a zákoﾐa č.ヴヴン/ヲヰヱヰ ).z. 
o dotáIiáIh ﾐa rozvoj Hývaﾐia a soIiálﾐoﾏ Hývaﾐí. O ﾏožﾐosti opakovaﾐého ﾐájﾏu Hytu Hude ﾐájoﾏIa 
písoﾏﾐe iﾐforﾏovaﾐý ﾏiﾐiﾏálﾐe ン ﾏesiaIe pred ukoﾐčeﾐíﾏ ﾐájﾏu Hytu. NájoﾏIa je poviﾐﾐý písoﾏﾐe 
požiadať o opakovaﾐé uzatvoreﾐie ﾐájoﾏﾐej zﾏluvy ﾐajﾐeskôr ヶヰ kaleﾐdárﾐyIh dﾐí pred ukoﾐčeﾐíﾏ doHy 
ﾐájﾏu. 
 

Čl.ヴ 

Práva a poviﾐﾐosti zﾏluvﾐýIh stráﾐ 

 

ヴ.ヱ. Preﾐajíﾏateľ fyziIky odovzdá a ﾐájoﾏIa preHerie Hyt uvedeﾐý v čl.ヲ tejto zﾏluvy. Preﾐajíﾏateľ odovzdá 
ﾐájoﾏIovi kľúče od predﾏetﾐého Hytu a týﾏto dňoﾏ je/sú ﾐájoﾏIa a ostatﾐé osoHy tvoriaIe jeho 
doﾏáIﾐosť oprávﾐeﾐí vstupovať do Hytu ako jeho užívatelia. 
ヴ.ヲ. NájoﾏIa sa zaväzuje, že zﾏeﾐy o počte osôH tvoriaIiIh doﾏáIﾐosť ﾐájoﾏIu, Hude realizovať iHa so 
súhlasoﾏ preﾐajíﾏateľa ﾐa základe predIhádzajúIej žiadosti. Neﾐahláseﾐé zﾏeﾐy počtu osôH tvoriaIiIh 
doﾏáIﾐosť ﾐájoﾏIu zakladá právo preﾐajíﾏateľa uplatňovať voči ﾐájoﾏIovi zﾏluvﾐú pokutu vo výške ヲヰ€. 

ヴ.ン. NájoﾏIa sa zaväzuje, že všetky droHﾐé opravy v Hyte súvisiaIe s jeho užívaﾐíﾏ a oHvyklé práIe v byte 

v zﾏysle Nariadeﾐia vlády SR č.ΒΑ/ヱΓΓヵ si zaHezpečí sáﾏ a ﾐa vlastﾐé ﾐáklady. 
ヴ.ヴ. NájoﾏIa sa zaväzuje, že pri výkoﾐe svojiIh práv Hude dHať, aHy v doﾏe Holo vytvoreﾐé prostredie 
zaHezpečujúIe ostatﾐýﾏ ﾐájoﾏIoﾏ ﾐerušeﾐý  výkoﾐ iIh práv a že Hude dodržiavať Doﾏový poriadok 
Hytového doﾏu. 
ヴ.ヵ. NájoﾏIa sa zaväzuje, že ﾐedostatky a poškodeﾐia v byte a spoločﾐýIh priestoroIh a zariadeniach 

doﾏu, ktoré spôsoHí sáﾏ aleHo tí, ktorí s ﾐíﾏ Hývajú, odstráﾐi a uhradí v plﾐej výške. Ak sa tak ﾐestaﾐe, ﾏá 
preﾐajíﾏateľ právo po predIhádzajúIoﾏ upozorﾐeﾐí ﾐájoﾏIu poškodeﾐie odstráﾐiť a požadovať od 
ﾐájoﾏIu ﾐáhradu. 
ヴ.ヶ. NájoﾏIa ﾐesﾏie vykoﾐávať žiadﾐe staveHﾐé úpravy v ﾐájoﾏﾐoﾏ Hyte, či podstatﾐé zﾏeﾐy ﾐa 
predﾏete ﾐájﾏu, a to aﾐi ﾐa svoje ﾐáklady. 
ヴ.Α. NájoﾏIa ﾐesﾏie Hyt využívať ﾐa iﾐé účely ako ﾐa Hývaﾐie, ﾐesﾏie v ﾐájoﾏﾐoﾏ Hyte vykoﾐávať 
podﾐikateľskú čiﾐﾐosť, aﾐi zriadiť v ﾐájoﾏﾐoﾏ Hyte sídlo podﾐikajúIej fyziIkej osoHy, či právﾐiIkej osoHy, 
aﾐi ﾐesﾏie dať ﾐájoﾏﾐý Hyt do podﾐájﾏu iﾐej osoHe. 
4.8. V ﾐájoﾏﾐoﾏ Hyte je zakázaﾐé Ihovať akékoľvek zvieratá Hez písoﾏﾐého sIhváleﾐia vlastﾐíka vydaﾐého 
ﾐa základe písoﾏﾐej žiadosti. V prípade že ﾐájoﾏﾐík ﾐedokáže zaHezpečiť aHy Ihovaﾐé zviera ﾐeoHťažovalo 
ostatﾐýIh hlasovýﾏi prejavﾏi aleHo zápaIhoﾏ, ﾏôže Hyť takéto povoleﾐie zrušeﾐé . 
ヴ.Γ. NájoﾏIa Hytu je poviﾐﾐý uﾏožﾐiť vstup zaﾏestﾐaﾐIoﾏ správIu a iﾐýIh koﾐtrolﾐýIh orgáﾐov , 
vykoﾐávajúIiIh koﾐtrolu v súlade so zákoﾐoﾏ č.ヴヴ3/2010 Z.Z. s Iieľoﾏ výkoﾐu koﾐtroly teIhﾐiIkého stavu 
Hytu, oHývaﾐia Hytu a dodržiavaﾐia zﾏluvﾐýIh podﾏieﾐok. 
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Čl.ヵ 

Výška a splatﾐosť ﾐájoﾏﾐého a služieH spojeﾐýIh s užívaﾐíﾏ Hytu 

 

ヵ.ヱ. NájoﾏIovi vzﾐiká dňoﾏ vzﾐiku ﾐájoﾏﾐého vzťahu poviﾐﾐosť platiť preﾐajíﾏateľovi ﾐájoﾏﾐé a úhrady 
za služHy spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu. Tieto sa ﾐájoﾏIa zaväzuje platiť preﾐajíﾏateľovi až do skoﾐčeﾐia ﾐájﾏu. 
ヵ.ヲ. Mesačﾐé ﾐájoﾏﾐé a ﾏesačﾐé zálohové úhrady za služHy spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu, ktorýIh výška je 
uvedeﾐá v neoddeliteľﾐej prílohe tejto zﾏluvy ふEvideﾐčﾐý listぶ,  sa ﾐájoﾏIa zaväzuje platiť vopred vždy 
ﾐajﾐeskôr k ヲヵ. dňu  predIhádzajúIeho kaleﾐdárﾐeho ﾏesiaIa ﾐa účet preﾐajíﾏateľa. 
ヵ.ン. SpôsoH úhrady vykoﾐá ﾐájoﾏIa Huď Hezhotovostﾐýﾏ platoHﾐýﾏ stykoﾏ, aleHo poštovou poukážkou 
ﾐa účet preﾐajíﾏateľa. 
 

PLATOBNÉ ÚDAJE: VÚB Haﾐka, IBAN: SK58 0200 0000 033 2312 0254 ,  

koﾐštaﾐtﾐý syﾏHol 0308, variaHilﾐý syﾏHol ふčíslo ﾐájoﾏﾐej zﾏluvyぶ : 1610518,  

ozﾐáﾏeﾐie pre príjeﾏIu : BI. Jaﾐka Klačaﾐská 

 

 

ヵ.ヴ. Celková výška preddavkov za jedﾐotlivé služHy spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu sa zúčtuje vždy za 
predIhádzajúIi kaleﾐdárﾐy rok v terﾏíﾐe do ンヱ.ﾏája ﾐasledujúIeho roka, po zisteﾐí skutočﾐýIh ﾐákladov za 
poskytﾐuté plﾐeﾐia. 
ヵ.ヵ. Vyúčtovaﾐý zisteﾐý ﾐedoplatok je ﾐájoﾏIa poviﾐﾐý zaplatiť do ンヰ dﾐí odo dňa doručeﾐia vyúčtovaﾐia. 
Prípadﾐý preplatok je správIa Hytov poviﾐﾐý odoslať do ンヰ dﾐí od zúčtovaﾐia ﾐa ﾏeﾐo ﾐájoﾏIu. 
ヵ.ヶ. )ﾏluvﾐé straﾐy Herú ﾐa vedoﾏie, že preﾐajíﾏateľ je oprávﾐeﾐý upraviť jedﾐostraﾐﾐe výšku ﾐájoﾏﾐého 
a ﾏesačﾐýIh preddavkov za užívaﾐie Hytu, iHa ﾐa ak je ﾐa to dôvod vyplývajúIi zo zﾏeﾐy daﾐej osoHitýﾏ 
predpisom, z rozhodﾐutia IeﾐovýIh orgáﾐov, prípadﾐe iﾐýIh odôvodﾐeﾐýIh skutočﾐostí ktoré 
bezprostredﾐe súvisia s výpočtoﾏ ﾐákladov ﾐa Hývaﾐie. 
ヵ.Α. )ﾏluvﾐé straﾐy Herú ﾐa vedoﾏie, že správIa Hytov je oprávﾐeﾐý jedﾐostraﾐﾐe zvýšiť výšku ﾏesačﾐýIh 
zálohovýIh platieH za služHy spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu, ak je ﾐa to dôvod vyplývajúIi ﾐajﾏä zo zﾏeﾐy 
všeoHeIﾐe záväzﾐýIh právﾐyIh predpisov, rozhodﾐutí IeﾐovýIh orgáﾐov, podľa spotreHy 
v predIhádzajúIoﾏ oHdoHí aleHo ﾐa základe iﾐýIh skutočﾐostí, ﾏajúIiIh vplyv ﾐa výšku zálohovýIh platieH. 
ヵ.Β. Ak ﾐájoﾏIa ﾐezaplatí ﾐájoﾏﾐé aleHo úhradu za služHy spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu do ヵ dﾐí po dátuﾏe 
splatﾐosti, je poviﾐﾐý zaplatiť správIovi Hytu poplatok z oﾏeškaﾐia vo výške 2,5 promile z dlžﾐej suﾏy za 
každý deň z oﾏeškaﾐia. 
ヵ.Γ. Preﾐajíﾏateľ a ﾐájoﾏIa sa dohodli ﾐa fiﾐaﾐčﾐej záHezpeke pre prípad ﾐeplateﾐia ﾐájﾏu, za služHy 
spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu a za prípadﾐé poškodeﾐie Hytu.  
Všetky ﾐáležitosti ohľadoﾏ záHezpeky ako aj výška záHezpeky ふﾐajviaI vo výške polročﾐého ﾐájoﾏﾐéhoぶ sú 
uvedeﾐé v Zmluve o fiﾐaﾐčﾐej záHezpeke, ktorú uzatvára preﾐajíﾏateľ s ﾐájoﾏIoﾏ. 
Fiﾐaﾐčﾐá záHezpeka ﾏusí Hyť uhradeﾐá ﾐa účet prijíﾏateľa pred uzatvoreﾐíﾏ prvej ﾐájoﾏﾐej zﾏluvy.   
 
 

Čl.ヶ 

Záﾐik ﾐájﾏu a poviﾐﾐosti pri skoﾐčeﾐí ﾐájﾏu 

Nájoﾏ Hytu zaﾐiká: 
ヶ.ヱ. Uplyﾐutíﾏ doHy ﾐájﾏu uvedeﾐej v čl.ン tejto ﾐájoﾏﾐej zﾏluvy. 
ヶ.ヲ. Písoﾏﾐou dohodou ﾏedzi preﾐajíﾏateľoﾏ a ﾐájoﾏIoﾏ. 
ヶ.ン. Písoﾏﾐou výpoveďou ﾐájoﾏIu i Hez udaﾐia dôvodu. Výpovedﾐá lehota je 3 mesiace. )ačíﾐa plyﾐúť 
prvýﾏ dňoﾏ a koﾐčí posledﾐýﾏ dňoﾏ ﾏesiaIa ﾐasledujúIeho po ﾏesiaIi, v ktoroﾏ Hola výpoveď doručeﾐá 
preﾐajíﾏateľovi ふsprávIoviぶ. Výpovedﾐá lehota ﾏôže Hyť skráteﾐá ﾐa základe vzájoﾏﾐej dohody 
preﾐajíﾏateľa s ﾐájoﾏIoﾏ. 
ヶ.ヴ. Písoﾏﾐou výpoveďou preﾐajíﾏateľa v prípade ak: 
      aぶ ﾐájoﾏIa hruHo porušuje svoje poviﾐﾐosti vyplývajúIe z ﾐájﾏu Hytu ﾐajﾏä týﾏ, že ﾐezaplatí    
          včas ﾐájoﾏﾐé aleHo úhradu za služHy spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu za čas dlhší ako ン ﾏesiaIe.   
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      Hぶ ﾐájoﾏIa aleHo teﾐ, kto s ﾐájoﾏIoﾏ Hýva, ﾐapriek písoﾏﾐej výstrahe hruHo poškodzuje  
          preﾐajatý Hyt, jeho príslušeﾐstvo, spoločﾐé priestory aleHo spoločﾐé zariadenia v dome. 

      Iぶ ﾐájoﾏIa aleHo teﾐ, kto s ﾐájoﾏIoﾏ Hýva využíva preﾐajatý Hyt Hez súhlasu vlastﾐíka ﾐa iﾐé     
účely ako ﾐa Hývaﾐie aleHo sústavﾐe porušuje pokojﾐé Hývaﾐie ostatﾐýIh ﾐájoﾏIov, ohrozuje 
Hezpečﾐosť aleHo porušuje doHré ﾏravy v dome. 

      dぶ ak príde k ﾐaplﾐeﾐiu ďalšíIh dôvodov podľa §Αヱヱ OHčiaﾐskeho zákoﾐﾐíka. Výpovedﾐá  
          lehota je 3 mesiace a začíﾐa plyﾐúť prvýﾏ dňoﾏ ﾏesiaIa ﾐasledujúIeho v mesiaci, v ktorom  

          Hola ﾐájoﾏIovi doručeﾐá výpoveď. 
 

ヶ.ヵ. Nájoﾏ zaﾐiká aj v prípade, ak preﾐajíﾏateľ použil Ielú ½ ročﾐú čiastku záHezpeky ﾐa krytie ﾐájoﾏﾐého. 
ヶ.ヶ. Ak ﾐájoﾏIa  v posledﾐý ﾏesiaI vyčerpaﾐia ročﾐej záHezpeky zaplatí výšku ﾏesačﾐého ﾐájﾏu a úhradu 
za služHy spojeﾐé s užívaﾐíﾏ Hytu spolu s ½ ročﾐou záHezpekou, ﾐájoﾏﾐý vzťah pokračuje. 
ヶ.Α. )ﾏluvﾐé straﾐy sa dohodli, že v prípade ak ﾐájoﾏIa k terﾏíﾐu skoﾐčeﾐia doHy ﾐájﾏu Hyt správIovi 
Hytov ﾐeodovzdá, zaHezpečí správIa Hytov vyprataﾐie Hytu ﾐa ﾐáklady ﾐájoﾏIu. )a porušeﾐie tejto 
povinnosti – včasﾐého vyprataﾐia a odovzdaﾐia Hytu správIovi, si účastﾐíIi zﾏluvy dojedﾐali podľa §ヵヴヴ 
a ﾐásledﾐe s použitíﾏ §ヲ odst. ン OHčiaﾐskeho zákoﾐﾐíka, zﾏluvﾐú pokutu vo výške 200 € 

ヶ.Β. Pri záﾐiku ﾐájﾏu Hytu ﾐájoﾏIa ﾐeﾏá právo ﾐa Hytovú ﾐáhradu. 
 

Čl.Α 

Záverečﾐé ustaﾐoveﾐia 

 

Α.ヱ.  Táto zﾏluva ﾐadoHúda platﾐosť dňoﾏ jej podpísaﾐia oHoﾏa zﾏluvﾐýﾏi straﾐaﾏi. 
Α.ヲ. Neoddeliteľﾐou súčasťou tejto ﾐájoﾏﾐej zﾏluvy je Evideﾐčﾐý list ﾐájoﾏﾐého Hytu so zozﾐaﾏoﾏ osôH 
tvoriaIiIh doﾏáIﾐosť ﾐájoﾏIu a predpisom platieb. 

7.3. U predﾏetﾐého ﾐájoﾏﾐého Hytu ﾐie je ﾏožﾐé realizovať prevod Hytu do osoHﾐého vlastﾐíItva. 
Α.ヴ. )ﾏluva je vyhotoveﾐá v troIh vyhotoveﾐiaIh. Jedﾐo vyhotoveﾐie pre vlastﾐíka, jedﾐo pre správIu 
a jedﾐo pre ﾐájoﾏﾐíka. 
Α.ヵ. )ﾏluvﾐé straﾐy prehlasujú, že si zﾏluvu prečítali, zﾐeﾐie tejto zﾏluvy je v súlade s prejavom ich 

slobodnej a vážﾐej vôle a ﾐa zﾐak súhlasu ju podpisujú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Blesovciach , dňa 29.6.2018 

 

 

 

 

 

 

.........................................................    ............................................................ 

pečiatka a podpis preﾐajíﾏateľa     podpis ﾐájoﾏIuふﾐájoﾏIovぶ 
 

 


