
 

ZMLUVA O NÁJME  BYTU 

 

 

uzatvorená  v zmysle § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení a zákona č. 189/1992 Zb.  o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s 

bytovými náhradami, v platnom znení, medzi: 

 

      Prenajímateľ :  Mesto Banská Štiavnica 

So sídlom : Radničné námestie č. 1, 969 24  Banská Štiavnica 

IČO :  00 320 501 

DIČ :  2021107308 

na základe mandátnej zmluvy zastúpený : 

Mandatárom : Bytová správa s. r. o. 

So sídlom : Dolná 2, 969 01  Banská Štiavnica 

IČO :  36 045 196 

DIČ :  2020066477 

IČ DPH :  SK2020066477 

Štatutárny orgán : RNDr. Pavel Bačík, konateľ 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel s.r.o  

vložka       č. 6793/S 

     Bankové spojenie : VUB a.s. Banská Štiavnica 

      Číslo účtu:              SK33 0200 0000 0035 0377 1855 
 

 

      Nájomcom:   Ladislav Berta, 01.10.1961, trvalo bytom Budovateľská 13, 

                                                        96901 Banská Štiavnica                                

 

 

 

I. 

Predmet nájmu: 
 

1. Mandatár poverený vlastníkom bytového domu v Banskej Štiavnici, postaveného na C KN 

parc. č. 1683, výmera 384 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 5560 pre 

katastrálne územie Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, ulica 

Budovateľská č.13 (ďalej len Bytový dom“) prenecháva nájomcovi bytu do užívania  

dvojizbový  byt č. A64 na  šiestom  v bytovom dome  .  (ďalej len „byt" ).  

 

1.1 Evidenčné číslo  bytu:.....2864...... (podľa evidencie mandatára) 

 

2. Byt podľa Opatrenia Ministerstva financií SR z 23.4.2008 č. 01/R/2008 o regulácií cien  

    nájmu bytov patrí do I. kategórie. 

 

3. Byt pozostáva z jednej izby,  kuchyne, kúpeľne , WC o celkovej ploche ..32,61..... m
2
 a 

     pivničnej kobky umiestnenej v objekte súpisné číslo 1334 Obchodné centrum na ulici  

Budovateľská 12 v Banskej Štiavnici, postaveného na CKN parc. č. 1685/2 vo výmere 842 m
2
 

zastavanej plochy, zapísaného na LV č. 5560 vedenom na Okresnom úrade v Banskej 

Štiavnici, Katastrálny odbor pre k. ú. Banská Štiavnica  podľa preberacieho protokolu, ktorý 

je súčasťou zmluvy  



 

4. Nájomca je oprávnený s bytom užívať aj spoločné priestory a spoločné zariadenia domu a  

    využívať plnenia, ktoré sa poskytujú s užívaním bytu.  

 

5.Neuplatňuje sa                                                                                                                                                                                        

 

                                                               

II.  

Doba nájmu 

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.09.2018 do 31.08.2019 , na 

základe Súhlasu vlastníka k uzatvoreniu nájomne zmluvy na dobu určitú č. 2128/2016/PaSM 

zo dňa 13.06.2016. 

Nájomca  po uplynutí  nájmu, teda k 31.08.2019 má právo na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok upravených v nájomnej zmluve a v zákone 

č. 443/2010 Z. z. v platnom znení, k čomu je nájomca povinný opakovane dokladovať príjem 

všetkých členov spoločnej domácnosti k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka 

v súlade s  § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. Nájom po troch rokoch môže byť uzatvorený len na 

základe súhlasu vlastníka bytov. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy 

prenajímateľ bude informovať nájomcu minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom 

skončenia nájmu nájomného bytu. 

Nájomca pred podpisom zmluvy uhradil vlastníkovi bytového domu finančnú zábezpeku vo 

výške 3 mesačných platieb nájomného vo výške 210,29 € na číslo účtu: SK32 0200 0000 

0035 0381 7657. 

 

  

III. 

Cena nájmu, poplatok z omeškania a opatrenia pri neplatení úhrad nájomníkmi 

 

1. Dňom uzavretia tejto zmluvy vzniká nájomcovi povinnosť platiť mandatárovi nájomné    

za byt a služby poskytované s užívaním bytu. 

 

2. Nájomné vrátane úhrady fondu prevádzky údržby a opráv  a  služby poskytované s 

užívaním bytu budú uvedené v „ Kalkulácii mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu  

a služieb spojených s užívaním bytu“ (predpis platieb)“, ktoré budú v prípade zmeny cien 

aktualizované. 

 

3. Platba bude vykonaná  :  na  účet mandatára vo VUB a.s Žiar nad Hronom, expozitúra 

Banská Štiavnica : č.ú. SK33 0200 0000 0035 0377 1855,  mesačne, vždy do 25-teho dňa za 

aktuálny mesiac. 

 

3.1 Pri platbe poštovým poukazom, alebo prevodným príkazom z účtu v banke vždy uvádzať 

ako variabilný symbol evidenčné číslo bytu mandatára 2864.  

 

3.2 Pri zmene spôsobu platby nájomca túto skutočnosť oznámi mandatárovi najneskôr do 

konca kalendárneho mesiaca v ktorom je povinnosť platiť úhradu. 

 

4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného, mandatár má právo zmeniť 

výšku mesačných preddavkov na úhradu za plnenia  - služby poskytované s užívaním bytu, ak 

je na to dôvod vyplývajúci z počtu bývajúcich osôb, zmeny právnych  alebo cenových 

predpisov alebo zo zmeny rozsahu plnení - služieb poskytovaných s užívaním bytu. Mandatár 



oznámi nájomcovi zmenu výšky nájomného a zmenu výšky preddavkov písomne pred 

vykonaním zmeny.  

 

5. Neplatenie úhrad nájomcom 

Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky na úhradu za plnenia  - služby 

poskytované s užívaním bytu, v určenej lehote splatnosti je povinný  zaplatiť mandatárovi 

poplatok  z omeškania vo výške 5 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej 

však 1 € za každý i začatý mesiac omeškania.  

 

5.1 V prípade, že nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky na úhradu za plnenia  - služby 

poskytované s užívaním bytu po ich splatnosti mandatár mu zašle upomienku na zaplatenie 

dlžnej sumy zvýšenej o penále z omeškania a náklady poštovného. 

 

5.2 V prípade, že nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky na úhradu za plnenia  a služby 

poskytované s užívaním bytu ani po upomienke mandatár písomne a preukázateľne vyzve 

nájomcu k zaplateniu dlžoby. Súčasne ho upozorní, že v prípade nezaplatenia pristúpi 

k vysťahovaniu nájomcu, pričom si uplatní požiadavku na náhradu trov konania s 

príslušenstvom (súdne poplatky, odmena advokáta a náklady mandatára).  

 

6.  Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky na úhradu za plnenia a služby 

poskytované s užívaním bytu, vykázaný nedoplatok z vyúčtovania, penále z omeškania a s 

tým súvisiace náklady mandatára za čas dlhší ako tri mesiace, mandatár vykoná nasledovné 

opatrenia: 

 

6.1 Mandatár pristúpi k súdnemu vymáhaniu, pričom si uplatní požiadavku na náhradu trov 

konania s príslušenstvom a náhradu škody (súdne poplatky, odmena advokáta a náklady 

mandatára).  

 

6.2 Mandatár v zmysle § 711 Občianskeho zákonníka požiada súd o privolenie na 

vypovedanie nájmu.  

 

6.3 Mandatár pristúpi k obmedzeniu služieb alebo prestane poskytovať služby spojené s 

užívaním bytu,  napríklad zastavenie dodávky teplej úžitkovej vody, nevykonanie údržby v 

bytoch okrem havarijných situácií.  

 

6.4 Mandatár môže v prípade zreteľa hodných dôvodov pristúpiť k dohode o splácaní 

nedoplatku nájomcom, v mesačných splátkach. Podmienkou platnosti dohody je pravidelné 

mesačné platenie nájomného, preddavkov  a splátok nedoplatku. Platby musia byť vykonané  

formou dobrovoľných priamych zrážok zo zdroja príjmu v prospech mandatára, ako 

priamemu príjemcovi. 

 

7. Preddavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu mandatár vyúčtuje podľa 

skutočných nákladov v termíne najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok, 

v rovnakom termíne sa zúčtuje aj depozit zložený podľa bodu č. 2 tejto zmluvy v prípade 

ukončenia nájomného pomeru.  

Podľa výsledkov vyúčtovania: 

a) preplatok vráti nájomcovi do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania alebo po dohode s 

nájomcom bude preplatok použitý na úhradu nájomného a preddavkov na  služby spojené s 

užívaním bytu. 

b) nedoplatok zaplatí nájomca do 30 dní od doručenia vyúčtovania.  



 

IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti mandatára a nájomcu sú upravené v ustanoveniach § 687 až 695 

Občianskeho zákonníka. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane 

vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.  o úprave niektorých 

pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, v platnom znení .  

 

2. Práva a povinnosti nájomcu:  

 

2.1 Nájomca nesmie vykonávať akékoľvek stavebné úpravy a inú podstatnú zmenu v byte bez 

súhlasu mandatára, a to ani na svoje náklady. 

 

2.2 Nájomca nie je oprávnený  vykonať výmenu bytu, prenechanie časti bytu, podnájom bytu, 

prijatie ďalších osôb na trvalé bývanie  bez predchádzajúceho súhlasu mandatára. 

 

2.3 Nájomca je povinný v prípade, že keď dôjde k zmene skutočností, ktoré sú určujúce pre 

výšku nájomného a preddavkov za poskytované služby, tieto oznámiť do 15 dní od ich vzniku 

mandatárovi. K zmene nájomného a preddavkov za poskytované služby dôjde od prvého dňa 

mesiaca, ktorý nasleduje po príslušnej zmene. 

 

2.4 Nájomca je povinný dať na nevyhnutnú dobu súhlas mandatárovi a umožniť mu prístup 

do bytu za účelom prekontrolovania stavu bytu, kontroly a údržby zariadení a dodržiavania 

zmluvných podmienok, nájomca je tiež povinný v zmysle § 18 odst. 1 zák. č. 443/2010 z. z.  

umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do 

nájomných bytov zamestnancom ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov 

s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu; to platí aj pre osoby tvoriace 

domácnosť nájomcu. 

 

2.5 Nájomca je povinný dodržiavať domový poriadok, upratovať spoločné priestory 

a vykonávať zimnú údržbu podľa rozpisu služieb. 

 

2.6  Nájomca je povinný  užívať byt v súlade s Pravidlami užívania, ktoré tvoria prílohu tejto 

zmluvy. 

  

3. Práva a povinnosti mandatára 

 

3.1 Mandatár je povinný, za podmienky dodržiavania  povinností nájomcom, zabezpečiť 

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

 

3.2 Mandatár uzná nájomcovi primeranú zľavu z nájomného alebo  z poskytovaných služieb, 

ak nájomca preukáže skutočnosť, ktorá bráni riadnemu užívaniu bytu podľa tejto zmluvy ak  

si toto právo nájomca uplatní v zákonnej lehote.  

  

4.  Neplnenie  bodov III-5, III-6, IV-2.1, IV-2.2, IV-2.3, IV-2.4, IV- 2.5 a IV-2.6 tejto zmluvy 

nájomcom je považované za hrubé porušenie povinností vyplývajúcich z nájmu bytu a je 

dôvodom na vypovedanie nájmu. 

 

                                                                         



V. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom bytu sa končí uplynutím doby nájmu alebo písomnou dohodou nájomcu a 

mandatára alebo písomnou výpoveďou, ktorá musí obsahovať lehotu, kedy sa má nájom 

skončiť. Lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 

 

2. Nájomca môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu. 

 

3. Mandatár môže vypovedať nájom bytu len v súlade s platnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 

4. Nájomca sa zaväzuje dňom skončenia nájmu odovzdať mandatárovi byt v stave v akom ho 

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie (bez vád, vymaľované, s kompletnými 

elektroinštaláciami, zabudovanými technológiami, nepoškodenými podlahovinami, okennými 

a dvernými výplňami, nepoškodenými VZTI- vzduchotechnickými inštaláciami, ZTI- 

zdravotechnickými inštaláciami, nepoškodenými stenami a nepoškodenými obkladmi)t.j.  

stave spôsobilom na riadne užívanie vrátane vykonaných hygienických opatrení. Ak tak 

nevykoná  je povinný uhradiť mandatárovi náklady na tie opravy a práce ktorými sa byt 

uvedie do stavu v akom ho nájomca prevzal.  

 

5. Mandatár po skončení nájmu nenahradí nájomcovi náklady na stavebné úpravy a iné 

podstatné zmeny, ktoré nájomca vykonal bez súhlasu mandatára, ani protihodnotu toho, o čo 

sa kvalita a vybavenie bytu zlepšili, a to ani vtedy, ak mandatár od nájomcu nebude 

požadovať uvedenie bytu do pôvodného stavu. 

 

 

VI.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva o nájme bytu nadobúda účinnosť dňom jej podpísania. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu. 

 

3. Zmluva o nájme bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si ponecháva 

mandatár a jedno vyhotovenie si ponecháva nájomca.  

 

4. Mandatár a nájomca vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, určite, zrozumiteľne a 

bez tiesne. 

 

V Banskej Štiavnici  dňa   31.august 2018 

 

 

 

Za prenajímateľa:       Za nájomcu: 

RNDr. Pavel Bačík                               Ladislav Berta 

konateľ spoločnosti                                        ...........................                                                                       

                                                   

 

 



Bytová správa s.r.o., Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica 

 PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ BYTU 
Závady a škody zistené pri odovzdávaní bytu do užívania nájomcovi a pri odovzdaní bytu 

nájomcom mandatárovi – správcovi domu. 

 

 

Nájomca : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

Vybavenie bytu :  

1. Kuchynská linka                                                    
2. Digestor                                                                  
3. Elektrický sporák                                                                                          
4. Pákové vodovodné batérie     
5. Bytový telefón 

 
Pri prehliadke bytu prevedenej dnešného dňa boli zistené dole uvedené závady presahujúce 

rámec bežného opotrebovania, ako i závady a poškodenia, ktoré spôsobil nájomca sám, alebo 

tí, ktorí s ním bývali (ďalej len závady a poškodenia): 

Kuchyňa: 

□ Bez závad: X 

□ Poškodené: ............................................................................................................................. ................ 

 

Izby: 

□ Bez závad: X 

□ Poškodené:.................................................................................................................... 

 

Kúpeľňa: 

□ Bez závad: X 

□ Poškodené:.................................................................................................................... 

 

WC: 

□ Bez závad: X 

□ Poškodené:...................................................................................................................... 

 

Ostatné (pivničné kobky): 

□ Bez závad: X 

□ Poškodené:..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stavy meračov energií:  

Názov Stav merača Číslo merača    

Elektromer (kWh)             

Plynomer (m³)     

Voda - studená (m³)                 13459731    

Voda - teplá (m³)                 11425939 
 

  

Odovzdanie kľúčov (ks)     

      

Stavy meračov tepla       

Číslo prístroja Miestnosť Aktuálna hodnota Hodnota M Kontrolne č. „c“ 

     

     

     

     

     

 

Nájomca súhlasí, aby závady presahujúce rámec bežného opotrebovania, ktoré spôsobil sám 

dal odstrániť mandatár – správca domu.  Zaväzuje sa, že potrebné náklady za odstránenie 

závad nahradí. 

Tento protokol o odovzdaní a prevzatí bytu je vyhotovených dvoch vyhotoveniach, z ktorých 

jedno prevzal nájomca bytu. 

Nová adresa nájomcu: .................................................................................................... 

Tel. ............................................................. Email .......................................................... 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 31.08.2018 

 
       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


