
Nájomná zmluva 
Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a násl. zákona 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 

Prenajímateľ: 

Obchodný názov: Obec Obid 

Sídlo: Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid 

IČO: 36105058 

DIČ: 2021506619 

Bankové spojenie: Prima banka 

IBAN: SK 12 5600 0000 00385922 8001 

ďalej ako (prenajímateľ): 

 

Nájomca: 

Meno a priezvisko: Lenčešová Jana 

Trvalý pobyt: Mikszáthova 3674/48, Obid 

Dátum narodenia:15.07.1968 

Rodné číslo: 685715/6900 

Bankové spojenie:  

IBAN: 

ďalej ako (nájomca): 

 

(prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom stavby, druh stavby: rodinný dom 

s rozlohou 69 m2, so súpisným číslom: 4002, postavenej na pozemku parcely 

registra „C“ s parcelným číslom: 302/2  a dvor o rozlohe 403 m2, parcely 

registra „C“ s parcelným číslom: 302/1, druh pozemku: zastavané plochy a 



nádvoria, nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Obid, zapísanej na LV. 

č. 1 (ďalej len „vec“ alebo „predmet nájmu“). 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi predmet nájmu do 

dočasného užívania podľa podmienok upravených v tejto zmluve. Nájomca sa 

zaväzuje platiť prenajímateľovi za to nájomné. 

2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu počnúc dňom: 01.04.2022 

3. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu a všetkými 

jeho nedostatkami a chybami a takto preberá vec do prenájmu. 

4. Nájomca si je vedomý veku stavby a jeho opotrebovaného stavu. 

 

Článok III 

Rozsah užívania 

 

1. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výlučne na bývanie.  

2. Nájomca nie je oprávnený zriadiť k predmetu nájmu užívacie právo tretej 

osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

Článok IV 

Doba nájmu, začatie a skončenie nájmu 

 

1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú: 1 rok. 

2. V protokole, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, bude zároveň 

zachytený stav meračov energií. 

3. Nájomná zmluva zaniká: 

a) Písomnou dohodou uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom, 

b) Výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa 

c) Odstúpením od zmluvy, 

d) Zničením predmetu nájmu 

4. Obe zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 

5. Ak bola písomná výpoveď daná jednou zo zmluvných strán, končí sa nájom 

v zmysle tejto zmluvy uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je  

2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená. 

6. Nájomná zmluva sa zrušuje okamihom doručenia písomného odstúpenia od 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 

7. Pri skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať nehnuteľnosť upratanú, 

vyprázdnenú a podľa možností v nepoškodenom stave s prihliadnutím na 

bežné opotrebenie. O odovzdaní predmetu nájmu bude spísaný, ktorý bude 

obsahovať stav predmetu nájmu ku dňu prevzatia a stavu meračov energií. 



8. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu, alebo nadmernému opotrebeniu predmetu 

nájmu, nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá na veci 

vznikla. Nájomca zodpovedá aj za škody spôsobené osobami, ktorým nájomca 

umožnil užívanie veci, alebo ktorým umožnil k predmetu nájmu prístup. 

 

 

Článok V 

Nájomné 

 

1. Za nájom predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi platiť 

nájomné vo výške 50 EUR za každý mesiac (ďalej len „nájomné“). 

2. Nájomník sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné podľa ods. 1 tohto 

článku zmluvy na bankový účet prenajímateľa: IBAN SK 12 5600 0000 0038 

5922 8001 alebo v hotovosti do pokladne na obecnom úrade obce v lehote 

splatnosti do 15. dňa kalendárneho mesiaca, za ktoré sa nájomné platí. 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv a následne 

dohodnúť prípadné opravy. 

2. Nájomca je povinný vykonávať drobné opravy a bežnú údržbu predmetu 

nájmu. Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú 

údržbu predmetu nájmu, má prenajímateľ právo tak urobiť po 

predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od 

nájomcu náhradu vynaložených nákladov. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany 

obdržia po jednom vyhotovení. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len 

písomne, vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú 

Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

5. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym 

spôsobom obmedzená a sú plne spôsobilí k právnym úkonom. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená dobrovoľne, 

slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne 



nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

Prenajímateľ:     Nájomca:  

V Obide, dňa: 22.03.2022    V Obide, dňa: 22.03.2022 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


